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 تقييم البيئة المعمارية التعميمية لدمج الطالب ذوى اإلعاقة

 أ.د/ صفاء محمود عيسى    د/ حسام الدين مصطفى    م/ عبير عطية مهنا 

 ممخص البحث
تعد اإلعاقة جزءان مف الطبيعة البشرية, حيث يتعرض كؿ شخص لشكؿ مف أشكاؿ اإلعاقة فى مرحمة ما مف مراحؿ حياته, قد 

كلذا  .لممدارس الحككمية المتبعة ألسمكب الدمج عدـ كفاءة التأهيؿ المعمارلفى كتتمثؿ مشكمة البحث  .(i)دائمةتككف مؤقتة أك 
يتطمب األمر دراسة الكضع الحالى لمتأهيؿ المعمارل لبعض المدارس المحمية, كذلؾ عف طريؽ مقارنتها ببعض األمثمة الدكلية 

كيهدؼ البحث إلى التعريؼ بأهمية .خطكة لتعامؿ الفرد ذكل اإلعاقة مع المجتمعأكؿ فى أنه كتتمثؿ أهمية البحث  .كالعربية
 .المحققة لبرامج الدمجالمدارس  في تقييـ المعالجات التصميمية التى تمت ك ذكل اإلعاقة فى البيئة المدرسية,  طالبدمج ال
بمثاؿ  ماكمقارنته ييفمحم ييفسة مقارنة لمثالالكيفى, حيث يعتمد عمى منهج دراسة الحالة, مف خالؿ درا مدخؿالبحث ال يتبع 

اإلطار النظرل المتعمؽ بمفاهيـ اإلعاقة كالدمج، بينما  كيتككف البحث مف ثالثة أجزاء، حيث يناقش الجزء األكؿ.دكلى كآخر عربى
 .ات، كيختتـ البحث بالنتائج كالتكصيكمثاليف محمييفلمثاؿ دكلى كعربى  دراسة الحالةيتناكؿ الجزء الثانى 

 يتمثػػؿ القصػػكر فػػى تمػػؾ المػػدارسمتكسػػط مسػػتكل التأهيػػؿ المعمػػارل لمنمػػاذج المحميػػة محػػؿ الدراسػػة ضػػعيؼ, ك  كقػػد خمصػػت نتػػائج البحػػث إلػػي أف
كيكصػػػى  سػػتقاللية.اسػػػتخدـا الفػػراغ بافػػى المعػػايير األساسػػية التػػػى يعتمػػد عميهػػا الفػػػرد ذكل اإلعاقػػة, ممػػا يسػػػبب إعاقتػػه عنػػد الحركػػػة كمنعػػه مػػف 

الحاليػػة,  بتخصػػيص مدرسػػة عمػػى مسػػتكل كػػؿ إدارة تعميميػػة تكػػكف بمثابػػة مؤسسػػة تعميميػػة عالجيػػة تأهيميػػة فػػى ظػػؿ التحػػديات اإلقتصػػاديةالبحػػث 
لمعناصػػػر التصػػػميمية الخاصػػػة بػػػاألفراد ذكل اإلعاقػػػة, فػػػى متنػػػاكؿ مهندسػػػى الهيئػػػة العامػػػة ل بنيػػػة كضػػػع كافػػػة الرسػػػكمات التنفيذيػػػة كالتفصػػػيمية ك 

. , بماالتعميمية  يضمف التنفيذ السمـي
 تأهيؿ البيئة، الدمج، الطالب ذكم اإلعاقة، البيئة المدرسية. (:ةكممات أساسية )مفتاحي

Abstract 

Disability is a part of the human nature, where everyone suffers from some form of disability at some 

point in his life stage, it may be temporary or permanent. The research problem could be summarized in 

how the architectural rehabilitation is not efficient for the integration of students with disabilities in the 

Egyptian Governmental schools, Thus, a study of the current situation of the architectural rehabilitation 

of some local schools is required, which can be occurred by comparing local models to some Arab and 

international examples. The importance of the Research represented as it is the first step for the person 

with disability in dealing with the community. The Reseach aims at defining the Importance of the 

Integration of Students with disabilities in the School Environment, and assesses the design processes 

achieved in the  schools with the integration programs. 

    The Research follows the Qualitative approach, which depends on the method of a case study, 

through a comparative analysis of  two local examples with  International and Arabic ones. 

The research consists of three parts,the first part discusses the theoretical framework of the 

concepts of disability and integration, while the second part deals with the case study of 

international, Arabic and local examples, and concludes with findings and recommendations. 

The research results indicate that the average level of architectural rehabilitation of the local 

models is weak. The inefficiency of such schools is represented in the lack of basic criteria which 

should have been considered for students with disabilities. Such inconsideration results in their 

movement disability and prevents them from using spaces independently. The research 

recommends the allocation of at least one school, at each level of educational administration to 

serve as an educational, therapeutic, and rehabilitative institution - given the current economic 

challenges faced by Egypt - as well as providing all detailed drawings that concern design with 

accessibility for individuals with disabilities, to be available for architects at the Public 

Organization for Educational Buildings, in order to ensure proper implementation  
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 المقدمة 
مػػػف الطبيعػػػة البشػػػرية, حيػػػث يتعػػػرض كػػػؿ شػػػخص تعػػػد اإلعاقػػػة جػػػزءنا 

لشػػكؿ مػػف أشػػكاؿ اإلعاقػػة فػػى مرحمػػة مػػا مػػف مراحػػؿ حياتػػه, قػػد تكػػكف 
بػػػان مػػػا يػػػرتبط مصػػػطمك اإلعاقػػػة بأشػػػكاؿ اإلعاقػػػة مؤقتػػػة أك دائمػػػة, ك ال

كيقػدر عػدد األشػخاص ذكل , األكثر ظهكران أك أشػكاؿ اإلعاقػة الظػاهرة
% مػػف سػػكاف العػػالـ 59اإلعاقػػة بػػأكثر مػػف مميػػار شػػخص, أل حػػكالى 

إلػى  4,8كتتراكح نسبة انتشار اإلعاقة فى البمداف العربيػة بػيف .(2)تقريبان 
(3)ان % مػػف مجمػػكع السػػكاف تقريبػػ=,8

كتقػػدر نسػػبة اإلعاقػػة فػػى مصػػر  .
كقػػػػػد تعالػػػػػت  .(4)% كفقػػػػػان لمجهػػػػػات الرسػػػػػمية;,4ـ بنحػػػػػك :644عػػػػػاـ 

النػػػػداءات الدكليػػػػة بػػػػاإلعتراؼ بحػػػػؽ األفػػػػراد ذكل اإلعاقػػػػة الكامػػػػؿ فػػػػى 
الحياة, كمناهضة التمييز كالعػزؿ, كضػركرة دمجهػـ فػى مػدارس التعمػيـ 

 العاـ, كمف ثـ فى المجتمع.
 مشكمة البحث 

لممػػػػػدارس  عػػػػػدـ كفػػػػػاءة التأهيػػػػػؿ المعمػػػػػارلمشػػػػػكمة البحػػػػػث فػػػػػى تتمثػػػػػؿ 
كلػػػذا يتطمػػػب األمػػػر دراسػػػة الكضػػػع  .الحككميػػػة المتبعػػػة ألسػػػمكب الػػػدمج

الحػػالى لمتأهيػػؿ المعمػػارل لػػبعض المػػدارس المحميػػة, كذلػػؾ عػػف طريػػؽ 
مقارنتهػػػػا بػػػػبعض األمثمػػػػة الدكليػػػػة كالعربيػػػػة, كفػػػػى هػػػػذا اإلطػػػػار يحػػػػاكؿ 

 -: ت التاليةالتساؤالالبحث اإلجابة عمى 
المتبعػػة  لممػػدارس الحككميػػةلمتأهيػػؿ المعمػػارل  الكاقػػع الحػػالىمػػا هػػك  .1

 ألسمكب دمج الطالب ذكل اإلعاقة فى مصر؟
المتبعػػػػػة  حككميػػػػػةلممػػػػػدارس ال لمػػػػػاذا لػػػػػـ يحقػػػػػؽ اإلعػػػػػداد المعمػػػػػارل .2

مػػػع المعػػػايير التصػػػميمية الخاصػػػة بػػػاألفراد  التكافػػػؽألسػػػمكب الػػػدمج 
 ذكل اإلعاقة؟

خالية مػف العكائػؽ أمػاـ الطػالب معمارية بيئة  إلىكيؼ يتـ التكصؿ  .3
 ذكل اإلعاقة؟
 أهداف البحث

تقيػػيـ المعالجػػات التصػػميمية التػػى يتمثػػؿ الهػػدؼ الػػرئيس لمبحػػث فػػى  
, كلمكصػكؿ إلػى هػذا تمت فى المدارس المحمية المتبعة ألسػمكب الػدمج
 -الهدؼ ينبغى تحقيؽ األهداؼ الفرعية التالية :

  الػػػػدكلى كالعربػػػػى فػػػػى التأهيػػػػؿ المعمػػػػارل التعػػػػرؼ عمػػػػى المسػػػػتكل
لممدارس المتبعة ألسمكب الدمج, مػف خػالؿ دراسػة لػبعض األمثمػة 

 الدكلية كالعربية.

 أهمية البحث
خطػػكة لتعامػػؿ الفػػرد ذكل اإلعاقػػة مػػع أكؿ تكمػػف أهميػػة البحػػث فػػى أنػػه 

كمػػا تكمػػف حيػػث تعػػد البيئػػة المدرسػػية بيئػػة مجتمعيػػة مصػػغرة, المجتمػػع, 
نتبػػاا المسػػئكليف عػػف تنفيػػذ أسػػمكب الػػدمج إلػػى أهميػػة افػػت أهميتػػه فػػى ل

إزالػػػة العقبػػػات المعماريػػػة لخمػػػؽ بيئػػػة معماريػػػة خاليػػػة مػػػف العكائػػػؽ أمػػػاـ 
 األفراد ذكل اإلعاقة.

 

 منهج البحث
فػػى األسػػاس عمػػى المػػنهج الكيفػػى, حيػػث يعتمػػد  المػػدخؿسػػمؾ البحػػث ي

دراسػػػػة  أسػػػػمكبالتحميمػػػى االسػػػػتقرائى بالنسػػػبة لمخمفيػػػػة النظريػػػػة لمبحػػػث ك 
 .منخاللدراسةمقارنةألمثمةمحميةبأمثمةدكليةكأخرىعربيةالحالة, 

 Disability and Integration اإلعاقة والدمج  -1
تعػػرؼ اإلعاقػػة عمػػى أنهػػا مصػػطمك شػػامؿ, يضػػـ تحػػت مظمتػػه األشػػكاؿ 
المختمفػػػة لمضػػػعؼ أك الخمػػػؿ العضػػػكل كمحدكديػػػة النشػػػاط كالقيػػػكد التػػػى 

ة إلػػػػى التفاعػػػػؿ السػػػػمبى بػػػػيف الظػػػػركؼ تحػػػد مػػػػف المشػػػػاركة, مػػػػع اإلشػػػػار 
الصحية لمفرد كالعكامؿ الشخصية كالبيئيػة, حيػث أكضػك التقريػر الػدكلى 
لإلعاقة عمى أنه ال يجب أف ينظر إلى اإلعاقة مف المنظػكر الطبػى أك 

كلػػذا عػػرؼ التصػػنيؼ  ., بػػؿ إلػػى الػػنهج المتػػكازف بينهمػػافقػػطاإلجتمػػاعى 
تفاعػػؿ حيػػكل بػػيف الظػػركؼ "ا عمػػى أنهػػ كظػػائؼ اإلعاقػػةالػػدكلى لتأديػػة 

. كمػا تقػر ديباجػة اتفاقيػة حقػكؽ (5)"الصحية كالعكامؿ البيئية كالشخصػية
اإلعاقػػػػػة تنػػػػتج عػػػػػف التفاعػػػػؿ بػػػػػيف "األشػػػػخاص ذكل اإلعاقػػػػػة عمػػػػى أف 

كالعكائػػػؽ فػػػى البيئػػػات  بقصػػػكر شػػػديد فػػػى األداءاألشػػػخاص المصػػػابيف 
فػػػػػػى المحيطػػػػػػة, التػػػػػػى تحػػػػػػكؿ دكف مشػػػػػػاركتهـ مشػػػػػػاركة كاممػػػػػػة فعالػػػػػػة 

 .(6)"مجتمعهـ, عمى قدـ المساكاة مع اآلخريف
تتفاكت نسب كتقػديرات عػدد األفػراد ذكل اإلعاقػة عمػى المسػتكل الػدكلى 

ذكل اإلعاقة بػأكثر مػف مميػار  فراديقدر عدد األكالعربى كالمحمى, حيث 
% مػػػػف سػػػػكاف العػػػػالـ تقريبػػػػان) كفقػػػػان لمتقػػػػديرات 15شػػػػخص, أل حػػػػكالى 
(, كهػى نسػػبة أعمػػى مػف التقػػديرات السػػابقة 2010العالميػة لمسػػكاف لعػػاـ 

لمنظمػػػة الصػػػحة العالميػػػة فػػػى السػػػبعينيات, كالتػػػى أشػػػارت إلػػػى حػػػكالى 
نتشػػػػػار اإلعاقػػػػػة فػػػػػى اكيكجػػػػػد كفقػػػػػان لتقػػػػػديرات (, 1شػػػػػكؿ رقػػػػػـ )%, 10

% 19,4% إلػػػى 15,6مميػػكف شػػػخص ) 975إلػػػى  785ـ مػػف 2004
مػػع  سػػنة أك أكثػػر, يعيشػػكف15مػػف عػػدد السػػكاف(, ممػػف تبمػػ  أعمػػارهـ 
مميػػكف شػػخص  190إلػػى  110شػكؿ مػػف أشػػكاؿ اإلعاقػػة, كحػكالى مػػف 

 .(7)%( يكاجهكف صعكبات كبيرة فى آدائهـ3,8% إلى 2,2)
% 4,9إلػػى  0,4كتتػػراكح نسػػبة انتشػػار اإلعاقػػة فػػى الػػدكؿ العربيػػة مػػف 

مف مجمكع السكاف, كهذا النسبة متدنية جدان, مقارنةن مػع عكامػؿ الخطػر 
نطقة العربية, بما فى ذلػؾ قرابػة الػدـ, كاألمػراض كأسباب اإلعاقة فى الم

المنقكلػػػة كالمزمنػػػة, كحػػػكادث السػػػير كالنزاعػػػات المسػػػمحة, كيرجػػػع تػػػدنى 
نتشػػػػار اإلعاقػػػػة فػػػى الػػػػدكؿ العربيػػػػة إلػػػى اسػػػػتخداـ التعػػػػدادات امعػػػدالت 

السػػكانية بهػػدؼ جمػػع البيانػػات الخاصػػة باإلعاقػػة, حيػػث أنهػػا ال تنطػػكل 
ئمة بشػأف اإلعاقػة, ك البػان مػا تكػكف مبنيػة إال عمى عدد محػدكد مػف األسػ

. كتبمػ  نسػبة اإلعاقػة فػى مصػر (8)عمى التفسيرات  يػر الدقيقػة لإلعاقػة
%, كيتػػراكح إجمػػالى عػػدد اإلنػػاث ذكل اإلعاقػػة 0,7ـ بنحػػك 2006عػػاـ 

 305,216%(, كعػػػدد الػػػذككر ذكل اإلعاقػػػة 35,8بنسػػػبة ) 170,360
 .(9)%(64,2بنسبة )
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 Integration الدمج 1-2
يقصػػد بالػػدمج كضػػع الطػػالب ذكل اإلعاقػػة فػػى المػػدارس العاديػػة مػػع االطػػالب 
 يػػػر المعػػػاقيف داخػػػؿ الفصػػػؿ العػػػادل, أك فػػػى فصػػػكؿ خاصػػػة ممحقػػػة لػػػبعض 
الكقػت أك طػكؿ الكقػػت, حسػب مػا تسػػتدعيه حاجػة الطالػب, مػػع تقػدـي الخػػدمات 
جػػػراء التعػػػديالت الضػػػركرية  المسػػاندة مػػػف خػػػالؿ فريػػػؽ متعػػػدد التخصصػػػات, كاض
الماديػػػػة كالبشػػػػرية, لتسػػػػهيؿ فػػػػرص نجػػػػاحهـ كتقػػػػدمهـ, كتتمثػػػػؿ أشػػػػكاؿ الػػػػدمج 

 -:(10)التعميمى فيما يمى 
 : يػػػـت تجميػػػع الطػػػالب ذكل اإلعاقػػػة المتماثمػػػة  الددددمج المكدددانت واإل تمددداعت

فػػى فصػػكؿ دراسػػية خاصػػة داخػػؿ نطػػاؽ المدرسػػة العاديػػة, بحيػػث يدرسػػكف 
طػكاؿ الكقػت, كيعتبػر هػذا الشػكؿ حتياجػاتهـ افيها كفقان لبرامج دراسػية تناسػب 

 مف الدمج هك دمجان شكميان, بؿ عزؿ فى صكرة دمج.

 الطػػػػالب ذكل اإلعاقػػػػة مػػػػع الطػػػػالب  يػػػػر يكضػػػػع :الدددددمج ال زئددددت
لفتػػػرة معينػػػة مػػػف الكقػػػت يكميػػػان, بحيػػػث ينفصػػػمكف بعػػػد هػػػذا  المعػػػاقيف

الفتػػػرة فػػػى فصػػػؿ مسػػػتقؿ أك عػػػدة فصػػػكؿ خاصػػػة, لتمقػػػى مسػػػاعدات 
طريػػػػػؽ التعمػػػػػيـ الفػػػػػردل أك داخػػػػػؿ  رفػػػػػة تعميميػػػػة متخصصػػػػػة, عػػػػػف 

المصػػادر داخػػؿ المدرسػػة ذاتهػػا, كيعػػد هػػذا الشػػكؿ مػػف أشػػكاؿ الػػدمج 
 هك مف أكثرها مركنة ككسطية.

 الطػالب  يػر فػى فصػكؿ  الطالب ذكل اإلعاقػةيكضػع: الدمج المكانت
طكاؿ الكقت, عمى أف يتمقى معمـ الفصػؿ العػادل المسػاعدة  المعاقيف

ف معممػػيف أخصػػائييف مسػػاعديف إستشػػارييف أك األكاديميػػة الالزمػػة مػػ
 .(11)زائريف

 فوائد الدمج  1-2-1
 -: تتمثؿ الفكائد فيما يمى:ذوى اإلعاقةلمطالب  1-2-1-1
 الثقة بالنفس. 

  إتاحػػػػػػة الفرصػػػػػػة لممػػػػػػركر بخبػػػػػػرات حيػػػػػػاة كاقعيػػػػػػة إلعػػػػػػدادهـ لمحيػػػػػػاة
 كاإلندماج األكبر داخؿ المجتمع.

  انهـ األسػػكياء, كهػػك مػػا يسػػهـ إتاحػػة الفرصػػة لعقػػد الصػػداقات مػػع أقػػر
 .(12)فى نمكهـ المعرفى كاإلجتماعى

 .إتاحة الفرصة لمبقاء فى منازلهـ مع أسرهـ طكاؿ حياتهـ الدراسية 

 -: تتمثؿ الفكائد فيما يمى :لمطالب غير المعاقين  1-2-1-2
  بينهـ كبيف الطالب ذكل اإلعاقةكسر الحاجز النفسى. 

 نكع كاإلختالؼ.إزدياد مشاعر التقبؿ كتقدير الت 

  تعمػػػػـ المبػػػػادئ األخالقيػػػػة لمسػػػػمكؾ اإلنسػػػػانى فػػػػى بيئػػػػة الػػػػدمج, مثػػػػؿ
التسامك كالتقبؿ فى مقابؿ ردكد الفعؿ السمبية, كأيضػان تنميػة مهػارات 

 .(13)التعاطؼ, كهى مهارات هامة لمحياة اإلنسانية

 -: تتمثؿ الفكائد فيما يمى :لمم تمع  1-2-1-3
  فيران فػى المػكارد الماديػة كالبشػرية عػف يعد نظاـ الػدمج أقػؿ تكمفػة كتػك

 نظاـ العزؿ.

 (14) تحقيؽ العدالة اإلجتماعية لجميع أفراد المجتمع. 

 

 -: تتمثؿ فيما يمى :شروط مدرسة الدمج 1-2-2
   تػكفير التقبػؿ كالر بػة فػى التعػاكف كاإلسػتعداد لإللتػزاـ بتنفيػذ البرنػامج

اإلداريػػػػة كمػػػا هػػػك مخطػػػػط لػػػه, مػػػػف جانػػػب مػػػدير المدرسػػػػة كالهيئػػػة 
 كالتعميمية, كالتى تعد القاعدة األساسية لنجاح عممية الدمج.

   .فى مكاف يسهؿ الكصكؿ إليه 

  .البناء المدرسى مالئـ لعممية الدمج 

  .تكفير الكسائؿ التعميمية المناسبة 

  الطػػػػػالب ذكل سػػػػػتيعاب اضػػػػػركرة تػػػػػكفير معممػػػػػيف قػػػػػادريف عمػػػػػى
 .(15)ؿ سمككياتهـمف خالؿ إلمامهـ بطرؽ كأساليب تعدي اإلعاقة

 مراحل الدمج فت  مهورية مصر العربية 1-2-4

, 7002/70007تػػػـ كضػػػع الخطػػػة اإلسػػػتراتيجية لتطػػػكير التعمػػػيـ  -أ 
طفػػػؿ مػػػف العػػػدد المقػػػرر  007,200% أك مػػػا جممتػػػه 00كتتضػػػمف قبػػػكؿ 

مدرسػػة مػػف مػػدارس التعمػػـي العػػـا  005ذكل اإلعاقػػات الطفيفػػة فػػى  لمطػػالب
مػػػف خػػػالؿ الهيئػػػة العامػػػة ل بنيػػػة التعميميػػػة فػػػى كافػػػة محافظػػػات الجمهكريػػػة 
 تدرجيان خالؿ الخطة الخمسية.

بمػدارس التعمػيـ  لمطالب مف ذكل اإلعاقاتتـ تشكيؿ لجنة الدمج  -ب 
 .6/7/7002بتاريخ  57العاـ بالقرار الكزارل رقـ 

( 1شكؿ رقـ )  
 نسبة األشخاص ذكل اإلعاقة طبقان لتقديرات منظمة الصحة العالمية

المصدر: الباحثة, استناداً إلى تقديرات منظمة الصحة العالمية 

 79م, ص 6455التقرير العالمى حول اإلعاقة, والبنك الدولى : 
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 لطػالببقبػكؿ ا 72/5/7004بتػاريخ  45ـت إصػدار القػرار الػكزارل رقـػ  -ج 
 .مدارس التعمـي العـاذكل اإلعاقات الطفيفة ب

 00/2/7000( بتػػػػػاريخ 765تػػػػـ إصػػػػدار القػػػػػرار الػػػػكزارل رقػػػػـ ) -د 
ذكل اإلعاقػػػػة البسػػػػيطة بالمػػػػدارس التػػػػى يػػػػتـ  لطػػػػالببشػػػػأف  قبػػػػكؿ ا

 .تهيئتها لمدمج بالتعميـ العاـ
تػـػ كضػػع الخطػػة اإلسػػتراتيجية لػػكزارة التربيػػة كالتعمػػـي لتطػػكير التعمػػـي قبػػؿ  -ق 

ضػػػػػمف تػػػػػكفير بيئػػػػػة شػػػػػاممة داعمػػػػػة (, كالتػػػػػى تت7005/7000الجػػػػػامعى )
ذكل اإلعاقػػػػػػػة البسػػػػػػػيطة بمػػػػػػػدارس التعمػػػػػػػـي قبػػػػػػػؿ الطػػػػػػػالب لعمميػػػػػػػة دمػػػػػػػج 

 .(16)الجامعى

بشػػػأف قبػػػػكؿ  0/7/7000( بتػػػاريخ 57لػػػػكزارل رقػػـػ )تػػـػ إصػػػدار القػػػرار ا -ك 
.الطالب   ذكل اإلعاقات البسيطة بمدارس التعمـي العـا

ذكل  لطػػالبقبػػكؿ ا كقػػد حػػدد القػػرار فئػػات اإلعاقػػة المدمجػػة كالمتمثمػػة فػػى :
ضػػعاؼ البصػػر (, اإلعاقػػة الحركيػػة ) يػػـت  –اإلعاقػػة البصػػرية ) المكفػػكفيف 

قبػػػكؿ جميػػػع درجػػػات اإلعاقػػػة بمػػػا فيهػػػا الشػػػمؿ الػػػدما ى, مػػػا عػػػدا الحػػػاالت 
الشػػػػديدة منهػػػػا(, اإلعاقػػػػة السػػػػمعية كيشػػػػترط لقبػػػػكؿ هػػػػذا اإلعاقػػػػة أال يزيػػػػد 

سػػػػمعية, كاإلعاقػػػػة ديسػػػػبؿ بدسػػػتخدـا المعينػػػػات ال 20مقيػػػاس السػػػػمع عمػػػػى 
سػػػػمات التكحػػػػد (,  –بطػػػػت التعمػػػػـي  –الذهنيػػػػة ) اإلعاقػػػػة الذهنيػػػػة البسػػػػيطة 
بدسػػػتخدـا مقيػػػاس  25كال تزيػػػد عػػػف  60عمػػػى أال تقػػػؿ درجػػػة الػػػذكاء عػػػف 

سػػتانفكرد, كال تكػػكف اإلعاقػػة مزدكجػػة بالنسػػبة لإلعاقػػة البصػػرية أك السػػمعية 
إلعاقػػػػػػة البسػػػػػػيطة ذكل ا لطػػػػػػالبأك الذهنيػػػػػػة, كال يجػػػػػػكز أف تزيػػػػػػد نسػػػػػػبة ا

% مف إجمػالى العػدد الكمػى لمفصػؿ المطبػؽ بػه الػدمج, 00المدمجيف عمى 
 .مف ذكل اإلعاقة لمفصؿ الكاحد طالبفيما ال يزيد عمى أربعة 

 الواقع الحالت لمدمج فت مصر -ز 
طبقػػان لحصػػر اإلدارة العامػػة لمتربيػػة الخاصػػة بػػكزارة التربيػػة كالتعمػػيـ لعػػاـ 

 المتبعػة ألسػمكب الػدمجحكالىدارس فقد كصؿ عدد المػ 7005-7000
المػػػػػػػػدمجيف إلػػػػػػػػى حػػػػػػػػكالى  الطػػػػػػػػالبمدرسػػػػػػػػة, ككصػػػػػػػػؿ عػػػػػػػػدد  0076
 .(17) تقريبان  طالب6202

 أمثمة الدمج الدولية -2
بمذينت بوردن /  (Hollywater School )مدرسة هولت ووتر

 المملكت المتحذة

 : طريؽ ميؿ تشيز بمدينة بػكردكف بمقاطعػة هامبشػير فػى  الموقع
 ممكة المتحدة.إنجمترا, بالم

 : مكتب المصممP, B & R Design Services. 
 : ) سنة.19إلى  2مف المرحمة التعميمية ) السن 
 الطػػالب ذكل الصػػعكبات التعميميػػة :  نددوع اإلعاقددة المدم ددة

 المعقدة.
 م.2006:  تاريخ التنفيذ 

 
 

 
 الموقع العام 

( أف المكقػع العػاـ يحماللخصػائص 3يتضك مػف خػالؿ الشػكؿ رقػـ )
 -لية :التا
ككتمػة المنشػأ المدرسػى, منطقةالنتظارالسػيارات يحتكل عمى :  -أ 

 .كالحديقة الخارجية كمنطقة لعب لرياض األطفاؿ
 -كما يمى :,يتميز بالفصؿ بيف األنشطة كالمسارات المختمفة -ب 

  كالحديقػػػة  نشػػػأ المدرسػػػىنتظارالسياراتعنالمامنطقػػػة فصػػػؿ
ك يػر  متتاليػة كمسػتمرة, مسارات لمحركة بثالثالمدرسية 
 -كما يمى :(4شكؿ رقـ )كفى اتجاا كاحد, متقاطعة

 .مسار لحركة السيارات العادية 
  مسػػػػػػار لحركػػػػػػة سػػػػػػيارات الطػػػػػػالب ذكل اإلعاقػػػػػػة, فمػػػػػػف

المتعػػػػارؼ عميػػػػه أف عمميػػػػة إنػػػػزاؿ الطػػػػالب ذكل اإلعاقػػػػة 
مف السيارة سػكاء مػف الجانػب أك الخمػؼ تحتػاج إلػى كقػت 

 (.6(, شكؿ رقـ )5, شكؿ رقـ )كمساحة
 ر مشاامسا 

 (2رقـ ) شكؿ
 بالمممكة المتحدةلمدرسةهكلىككتر خارجى  منظر

 المصدر:
http://documents.hants.gov.uk/PSCaseStudy-

Hollywater-Architecture-web.pdf 

 at 15-9-2012 

 
 

 الحديقة 

 رياض األطفاؿحديقة 

  

منطقة انتظار 
 لمسيارات

  
 كتمة المنشأ المدرسى

 حدكد المكقع العاـ

 

 (3كؿ رقـ )ش
 بانًًهكت انًتحذةالمكقع العاـ لمدرسة هكلى ككتر 

-http://schooletc.co.uk/school-hollywater-schoolالمصدر :        

131068       at 15-9-2012                  
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 بانًًهكت انًتحذةمدرسة هكلى ككتربالمسارات الخارجية (4) شكؿ رقـ

 Department for Children, Schools and Families, UK(United Kingdom) Government : Building Bulletin 102, Designing forالمصدر : 

Disabled Children and Children with Special Educational Needs, Guidance for Mainstream and Special Schools, the Stationery Office, 

London, 2008, P. 38       at 24-12-2011 

 

 

 مطبخ مسار خدمة  لم

 مسار السيارات العادية مسار مشاا عمكدل

 المدرسىمنشأ منطقة مظممة أماـ ال لمطالبمسارممهد 

 سيارات الطالب ذكل اإلعاقةمسار 

 حديقة الطالب عف  رياض األطفاؿلعب  ةفصؿ منطق 
  عف طريؽ كتمة المنشأ المدرسى األكبر سنان. 
 لممطبخمى دفصؿ المسار الخ. 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

داخػؿ الحديقػة كالمالعػب  ةلمطالبحركة ممهد اتتكفير مسار  -ج 
 (.7, شكؿ رقـ )الخارجية لسهكلة حركتهـ

ع -د 
الطريػؽ العػاـ ك خػتالؼ فػى المنسػكب بػيف المكقعا دـ كجػكدع

الخػػػػارجى أك داخػػػػؿ المكقػػػػع العػػػػاـ نفسػػػػه, كمػػػػا أف منسػػػػكب 
المنشأ المدرسى فى نفس منسكب المسار الخارجى, كلػذا ال 

سػالمة الطػالب, تكجد منحدرات أك درجات خارجيػة, مراعاةنل
أثنػػػػاء ف التغيػػػر فػػػػى مسػػػتكل األرض قػػػػد يمثػػػؿ خطران إحيػػػث 

 .(8, شكؿ رقـ )الصغارمنهـ خاصةن حركتهـ, 

سػػهكلة مكانيػػة اسػػتيعاب فرا اتػػه ك ا, مػػع المكقػػع العػػاـ بالبسػػاطة يػػزكبػػذلؾ يتم
اسػػتخدامه مػػف كافػػة الطػػالب, كمراعػػاة نػػكاحى السػػالمة كاألمػػاف, مػػف خػػالؿ 

 .ختالؼ فى المنسكباتكفير مسارات محددة لمحركة, كعدـ كجكد 

 (5شكؿ رقـ )
مدرسة هكلى الطالب ذكل اإلعاقة بسيارات لك  اف لممشاامسار 

 بالمملكة المتحدةككتر
 Ibid, P. 39انًصذر:

 

 (6شكؿ رقـ )
مدرسة هكلى بتحتاج إلى كقت كمساحة  لطالبنزاؿ اعممية ا

 بانًًهكت انًتحذةككتر
 Ibid, P. 39انًصذر:

 

(7شكل رقم )  
بالمملكة مسارات ممهدة لمطالب داخؿ الحديقة بمدرسة هكلى ككتر 

 المتحدة
:المصدر http://schooletc.co.uk/school-hollywater-

school-131068   at 15-9-2012 

http://schooletc.co.uk/school-hollywater-school-131068
http://schooletc.co.uk/school-hollywater-school-131068
http://schooletc.co.uk/school-hollywater-school-131068
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 ناصر وفراغات المدرسة

كف مػػف دكر أرضػػى فقػػط , كتتكػػTتأخػػذ كتمػػة المنشػػأ المدرسػػى شػػكؿ حػػرؼ 
فػػػى مسػػػتكل المسػػػارات الخارجيػػػة, كال تكجػػػد عناصػػػر لمحركػػػة الرأسػػػية, كلػػػذا 

 يتعرض البحث لتحميؿ المسقط األفقى لممنشأ المدرسى. 

 : ( أف 9يتضػػك مػػف خػػالؿ الشػػكؿ رقػـػ ) المسددقط اقفقددت لممنشددر المدرسددت
 -المسقط األفقى يحتكل عمى مايمى :

منطقػػػة انتقاليػػػة بػػػيف شػػػدة الضػػػكء  منطقػػػة المػػػدخؿ الرئيسػػػية, كتعتبػػػر -أ 
الخػػػػارجى كالضػػػػكء الػػػػداخمى الخافػػػػت, ممػػػػا يسػػػػاعد الطػػػػالب ذكل 

ل, كتعتبػػػر منطقػػػة هامػػػة, المشػػػاكؿ البصػػػرية عمػػػى التكيػػػؼ البصػػػر 
 -, حيث يجاكرها الفرا ات التالية :(10)شكؿ رقـ 

  منطقػػة انتظػػار خارجيػػة, تضػػـ مقاعػػد النتظػػار المسػػاعدة عنػػد
 راسى.بداية كنهاية اليـك الد

  مكتػػػػػب لإلسػػػػػتقباؿ كاإلدارة, ك رفػػػػػة لمقابمػػػػػة اآلبػػػػػاء, كمخػػػػػزف
 لمكراسى المتحركة.

 عتبػػػػػػػػارات دكرة ميػػػػػػػاا ل فػػػػػػػراد ذكل اإلعاقػػػػػػػػة, كهػػػػػػػى مػػػػػػػف اال
األساسػػػية فػػػى تصػػػميـ المنشػػػأ المدرسػػػى, حيػػػث إف كثيػػػران مػػػف 
الطػػػالب فػػػى حاجػػػة إلػػػى دخػػػكؿ دكرة الميػػػاا بمجػػػرد الكصػػػكؿ 

سػػػافة بػػػيف منطقػػػة الكصػػػكؿ إلػػػى المدرسػػػة, كلػػػذا تػػػـ تقميػػػؿ الم
 كدكرة المياا إلى أقؿ حد ممكف.

 .قاعة رئيسية, كمطبخ له مسار خدمة منفصؿ 
  رفػػػػػػػة طبيػػػػػػػة ك رفػػػػػػػة عالجيػػػػػػػة, ك رفػػػػػػػة ل لعػػػػػػػاب ناعمػػػػػػػة 

 كحماـ سباحة لمعالج المائى. ,Soft Play Roomالمممس
  مكتبة : كهى فػراغ داخمػى مفتػكح, لتقميػؿ اإلحسػاس بطػكؿ الممػر أك

نػػػػاؽ, مػػػػع كجػػػػكد نكافػػػػذ كأبػػػػكاب عمػػػػى نفػػػػس الممػػػػر الشػػػػعكر باإلخت
 (.11لإلتصاؿ المباشر مع الفراغ الخارجى, شكؿ رقـ )

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
الفصػػػػكؿ الدراسػػػػية كالمتخصصػػػػة, لمراحػػػػؿ التعمػػػػيـ األساسػػػػى  -ب 

كالثانكل كما بعد الستة عشر عامػان, مػع كجػكد اتصػاؿ مباشػر 
بػػػػػيف تمػػػػػؾ الفصػػػػػكؿ كالفنػػػػػاء الخػػػػػارجى, عػػػػػف طريػػػػػؽ أبػػػػػكاب 
خارجيػة, لمتكاصػؿ مػع البيئػة الخارجيػة, فالمسػاحات الخارجيػػة 

 تعتبر جزءنا ال يتجزأ عف العممية التعميمية.
فصػػػؿ مخصػػػص لريػػػاض األطفػػػاؿ, تػػػـ تزكيػػػدا بغرفػػػة لتهدئػػػة  -ج 

كدكرة ميػاا كمطػبخ, مػع إمكانيػة Calming Roomاألطفػاؿ 
الكصػػػكؿ إلػػػى منطقػػػة المعػػػب الخارجيػػػة المخصصػػػة ل طفػػػاؿ 

 منفصمة.عف طريؽ أبكاب 
دكرات ميػػػػػاا لمطػػػػػالب  يػػػػػر المعػػػػػاقيف كلػػػػػذكل اإلعاقػػػػػة, تػػػػػـ  -د 

تػػكزيعهـ بصػػكرة كسػػطية عمػػى طػػكؿ المنشػػأ المدرسػػى لتقميػػػؿ 
مسػػػػػافات السػػػػػير, كتتميػػػػػز دكرة ميػػػػػاا الطػػػػػالب ذكل اإلعاقػػػػػة 

ـ, 2,25×1,50ـ, 2,40×1,50بمسػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػطحات كبيػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػرة 
ـ, كتتكافػػػػػػػؽ هػػػػػػػذا المسػػػػػػػطحات مػػػػػػػع المعػػػػػػػايير 2,20×2,20

 .  باألفراد ذكل اإلعاقة الخاصة التصميمية

منسكب المنشأ المدرسى فى نفس منسكب المسار  (8شكؿ رقـ )
 بالمملكة المتحدة الخارجى بمدرسة هكلى ككتر

 ,Department for Childrenالمصدر :                  

Schools and Families, UK(United Kingdom) 

Government : Building Bulletin 102, Designing for 

Disabled Children and Children with Special 

EducationalNeeds, Guidance for Mainstream and 

Special Schools, the Stationery Office, London, 

2008, P. 173       at 24-12-2011 

  

مةغرف عالجية وداع  

 فصل رياض األطفال

 فصول التعليم األساسى

 فصول المرحلة الثانوية

تغيير مالبس –دورة مياه   

مطبخ    

 قاعة متعددة األغراض فصول متخصصة

 غرف إدارية

 (المسقط األفقى لمدرسة هولى ووتر بإنجلترا=شكل رقم )
 Department for Children, Schoolsالمصدر :                  

and Families, UK(United Kingdom) Government : 

Building Bulletin 102, Designing for Disabled Children 

and Children with Special EducationalNeeds, Guidance 

for Mainstream and Special Schools, the Stationery 

Office, London, 2008, P. 173       at 24-12-2011 
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دكرة مياا األفراد 
 ذكل اإلعاقة

دكرة مياا 
األفراد ذكل 
 اإلعاقة
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 -مسارات لمحركة األفقية, كتتميز باآلتى : -أ 

  ـ, تكفػػػػػى لحركػػػػػة 2,85مسػػػػػتمرة ككاسػػػػػعة, بعػػػػػرض
مسػػػػػػػتخدمى الكراسػػػػػػػى المتحركػػػػػػػة كالطػػػػػػػالب  يػػػػػػػر 

 (.12المعاقيف فى آٍف كاحد, شكؿ رقـ )
  فصػػػػؿ مسػػػػار الحركػػػػة لمطػػػػالب األصػػػػغر سػػػػنان عػػػػف

 الطالب األكبر.
 عيف مختمفػيف, لمالئمػة كجكد مساند إتكاء عمى ارتفػا

 األطكاؿ المختمفة لمطالب.
 ـ, 1,50إلػػػػػى  0,90تتػػػػػراكح عػػػػػركض األبػػػػػكاب مػػػػػف

كهى كاسعة بدرجة تسػمك بمػركر الكرسػى المتحػرؾ, 
سػتثناء بعػض األبػكاب اكتفتك إلى داخػؿ الفرا ػات, ب

التػػػى تفػػػتك فػػػى اتجػػػاا الممػػػر, ممػػػا يسػػػبب اصػػػطداـ 
 .فى حالة فتحهالطالب بالباب 

  فػػػى األلػػػكاف بػػػيف الحػػػكائط كاألرضػػػيات يكجػػػد تبػػػايف
 لمتكجيه.

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 (12)شكؿ رقـ 
 مسار الحركة الداخمى بمدرسة هكلى ككتر بالمممكة المتحدة

 Ibid, P. 42المصدر : 

 

 

 

 

 

 بالمممكة المتحدةكتر فراغ المكتبة بمدرسة هكلى ك (11)شكم رقى 

 Ibid, P. 172المصدر : 

  

  
  
  
  
  

  

 (10رقـ )شكل 
 المدخؿ الرئيسى كما يجاكرا مف فرا ات  بمدرسة هكلى ككتر بالمممكة المتحدة 

 Department for Children, Schools and Families, UK(United Kingdom) Government : Building Bulletin 102, Designingالمصدر : 

for Disabled Children and Children with Special Educational Needs, Guidance for Mainstream and Special Schools, the 
Stationery Office, London, 2008, P. 38,173,174          at 24-12-2011 

استخذاو يظهت نتحذيذ 

 انًذخم انرئيسى

  

 اتيكيا  انباب انرئيسى يعًم أتوي

  

استخداـ اإلضاءة 
 الطبيعية 

مكتب اإلستقباؿ كمنطقة 
 إنتظار اآلباء

 منطقة تضـ مقاعد النتظار المساعدة.   -1
  منطقة المدخؿ الرئيسية. -2
 مكتب اإلستقباؿ. -3
  رفة مقابمة اآلباء. -4
 دكرة مياا األفراد ذكل اإلعاقة. -5

قاعت 

 رئيسيت

 اإلدارة

يطب

 خ

 

1 

2 
3 

4 

5 
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 مثمة الدمج العربيةأ -3
 فصل بالمممكة العربية السعودية 11/30النموذج النمطت 

 : المممكة العربية السعكديةالموقع. 
  : كالػػػة المبػػػانى بػػػكزارة التربيػػػة كالتعمػػػيـ بالمممكػػػة العربيػػػة ك المصدددمم

 .  سعكديةال
 : ) التعميـ الثانكلمخصصة لمرحمة المرحمة التعميمية ) السن. 
 : اإلعاقات المختمفة. نوع اإلعاقة المدم ة 

 الموقع العام 
(أن الموقن  العنام للنمنويح يحمنل 58يتضح منن الن ل الشنكل رقنم )

 -المواصفات التالية :

 .2ـ10,000بمسطك  ,يأخذ الشكؿ المربع -أ 

منهمػػػا لػػػدخكؿ كخػػركج الحركػػػة اآلليػػػة ثنػػاف ابػػه ثالثػػػة مػػػداخؿ,  -ب 
 مطالب.ل)مداخؿ اإلدارة(, كالمدخؿ الثالث 

 -اآلتى :يحتكل عمى  -ج 
 كتمة المنشأ المدرسى. 
  رفػػػػة لمحػػػػارس كمنطقػػػػة لمتجمػػػػع فػػػػى بدايػػػػة اليػػػػـك الدراسػػػػى 

 .كممعب خارجى
  نتظػػار أماكنانتظػػار لمسػػيارات : تحتػػكل عمػػى ثالثػػة امنطقػػة

ـ مػػػف 5,80×3,90مسػػػطك لسػػػيارات األفػػػراد ذكل اإلعاقػػػة ب
 .(15, شكؿ رقـ )نتظاراإجمالى ثالث عشرة مكضع 

سػػػـ, فػػػتـ 15نتظػػػار السػػػيارات ايرتفػػػع الرصػػػيؼ عػػػف منطقػػػة  -د 
ـ كالميػػػكؿ 1,50×1,50تػػػكفير منحػػػدرات لمرصػػػيؼ بمسػػػطك 

مػػػػع سػػػػـ, كالمكاصػػػفات السػػػػابقة متكافقػػػة 90الجانبيػػػة بعػػػرض 
 .  المعايير التصميمية الخاصة باألفراد ذكل اإلعاقة

سػػػـ, 20ترتفػػػع مػػػداخؿ الحركػػػة اآلليػػػة عػػػف الشػػػارع الخػػػارجى  -ق 
كلػػػػػػذا تػػػػػػـ تػػػػػػكفير ميػػػػػػكؿ لػػػػػػ رض عنػػػػػػد المػػػػػػدخميف بمسػػػػػػطك 

 .26 : 1ـ كميؿ 5,30×4,00
سػػـ, فػػتـ 35يرتفػػع مػػدخؿ الطػػالب عػػف الشػػارع الخػػارجى  -ك 

, 16:1ـ كميػػػػػػػؿ 5,30×1,20تػػػػػػػكفير منحػػػػػػػدر بمسػػػػػػػطك 

التصػػػػػميمية مػػػػػع المعػػػػػايير كالمكاصػػػػػفات السػػػػػابقة متكافقػػػػػة 
 .  اصة باألفراد ذكل اإلعاقةالخ

سػػػػـ, كتػػػػـ 45يرتفػػػػع المنشػػػػأ المدرسػػػػى عػػػػف الفنػػػػاء الخػػػػارجى  -ز 
رتفػاع بتػكفير درجػات كمنحػدرات عنػد المػدخؿ معالجة هػذا اال

الرئيسػػػػػػى كالمػػػػػػػداخؿ المخصصػػػػػػػة لمطػػػػػػػالب, كتأخػػػػػػػذ جميػػػػػػػع 
المنحػػػػػػػػػػػػػػػػدرات نفػػػػػػػػػػػػػػػػس المكاصػػػػػػػػػػػػػػػػفات, حيػػػػػػػػػػػػػػػػث مسػػػػػػػػػػػػػػػػطك 

, ككػػػػاف يجػػػػب زيػػػػادة 16 :1ـ كالميػػػػؿ 7,00×1,20المنحػػػػدر
مػػػع ـ, كاألبعػػػاد السػػػابقة متكافقػػػة 1,50ض المنحػػػدر إلػػػى عػػػر 

 .  الخاصة باألفراد ذكل اإلعاقةالتصميمية المعايير 
تػػـ تبمػػيط المكقػػع العػػاـ بالكامػػؿ, ممػػا يجعػػؿ حركػػة مسػػتخدمى  -ح 

الكراسػػى المتحركػػة سػػهمة كآمنػػة, كلػػذا فػػدف الحركػػة الخارجيػػة 
 ستخداـ ل فراد ذكل اإلعاقة.هى حركة سهمة اال

ما سبق أن الموقن  العنام للنمنويح سنهل ادسنتالدام لكافنة يتضح م

 الط ب.

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 فصل بالمممكة العربية السعودية 33/13( لقطة منظورية لنموذج 31شكل رقم )
:  وكالة المبانى بوزارة التربية والتعليم بالمملكة العربية السعوديةالمصدر: 

فصل بالمملكة العربية  11/30يح النمطى الرسومات المعمارية للنمو

.م 2016السعودية, الرياض, المملكة العربية السعودية, يناير   

 

م4>,9  
7,=

م4  

 

( مسطحات أماكن انتظار سيارات ادفراد يوى اإلعاقة بنمويح 59شكل رقم )

فصل بالمملكة العربية السعودية 55/74  

:  تعليم بالمملكة العربية السعوديةوكالة المبانى بوزارة التربية والالمصدر: 

فصل بالمملكة العربية  11/30الرسومات المعمارية للنمويح النمطى 

م. 2016السعودية, الرياض, المملكة العربية السعودية, يناير   

 

 

 

 

 
  

 

 

كتهت انًنشأ 

 انًذرسى 
 حذود انًوقع انعاو

(58شكل رقم )  

بالمملكة العربية السعودية فصل 55/74لنمويح  الموق  العام  

: الرسومات  وكالة المبانى بوزارة التربية والتعليم بالمملكة العربية السعوديةالمصدر: 

فصل بالمملكة العربية السعودية, الرياض, المملكة  11/30المعمارية للنمويح النمطى 

.م 2016العربية السعودية, يناير   
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  تأالنني كتلننة المنشننأ المدرسننى الشننكل : عناصررر وفراغررام المدرسررة
المربنن  تقريبننناً وتتكنننون منننن دورينننن, مننن  وجنننود مصنننعد لوصنننول 
الط ب يوى اإلعاقة إلى الدور األول, وليا يتعرض البحث لتحلينل 

 األرضى واألول. المسقط األفقى للدور
 

  ( :5يتضح منن الن ل الشنكل رقنم ):المسقط األفقى للدور األرضى

أن المسقط األفقى للدور األرضى ينقسم إلى عندة منناطق, ويحتنوى 

 -على ما يلى :

 -اآلتى :المنطقة اإلدارية كتحتكل عمى  -أ 
  اإلدارة ك رفة لممعمميف كمكاتب إدارية. 
  جتماعاتمرشد طالبى كمخزف كصالة لال. 
   حدتيف مجمعتيف لدكرات الميػاا, مكزعػة بصػكرة كسػطية داخػؿ ك

المنطقػػػة اإلداريػػػة, تحتػػػكل عمػػػى دكرة ميػػػاا مجهػػػزة بمسػػػند إتكػػػاء 
ـ, كحػػكض لغسػػيؿ 1,80×1,50ل فػػراد ذكل اإلعاقػػة, بمسػػطك 

األيػػػػدل, كيفػػػػتك البػػػػاب إلػػػػى الخػػػػارج, مراعػػػػاةن لمنػػػػكاحى األمنيػػػػة, 
تصػػميمية الخاصػػة الكالمكاصػػفات السػػابقة متكافقػػة مػػع المعػػايير 

 .  باألفراد ذكل اإلعاقة
مختبػػػػػر لمكيميػػػػػاء كبػػػػػه مخػػػػػرج فػػػػػى حالػػػػػة الطػػػػػكارئ مجهػػػػػز بػػػػػدرجات  -ب 

 .كمنحدر, مع كجكد  رفة تحضير كمخزف ك رفة لمحاسب
 ممصادر. لفراغ المكتبة ك رفة  -ج 
ثػػالث منػػاطؽ لمفصػػكؿ الدراسػػية, تحتػػكل كػػؿ منطقػػة عمػػى خمسػػة  -د 

, مػع تػكفير دكرة ميػاا فصػكؿ دراسػية ككحػدة مجمعػة لػدكرات الميػاا
ـ 1,80×1,50لمطػػػالب ذكل اإلعاقػػػة داخػػػؿ كػػػؿ كحػػػدة, بمسػػػطك 

كمزكدة بمسند إتكاء, كيفػتك بػاب دكرة الميػاا إلػى الخػارج, كاألبعػاد 
 .الخاصة باألفراد ذكل اإلعاقةمع المعايير السابقة متكافقة 

الة ل لعاب الرياضية كعيػادة كمراقػب كمسػرح, مػع تػكفير ص -ق 
 لمكصكؿ إلى مستكل المسرح.درجات كمنحدر 

 -عناصر لمحركة الرأسية متمثمة فيما يمى : -ك 
  ,سػػمميف لمطػػالب مػػكزعيف بطريقػػة كسػػطية بػػيف كحػػدات الفصػػكؿ

 ـ.6,00×4,40كيتميز كؿ سمـ بمسطك 
  ـ, كجميػػػػع السػػػػاللـ تحمػػػػؿ 6,00×3,80سػػػػمـ لػػػػإلدارة بمسػػػػطك

نفس المكاصفات كالتى تتمثؿ فى : كجػكد درابػزيف مسػتمر عمػى 
سػػـ قبػػؿ بدايػػة القمبػػة, كعػػرض 30سػػـ كيمتػػد مسػػافة 90ع رتفػػاا

سػػػـ مػػػع عػػػدـ كجػػػكد بػػػركز 15رتفػػػاع القائمػػػة اسػػػـ ك 30النائمػػػة 
التصػػػػػميمية مػػػػػع المعػػػػػايير ل نػػػػػؼ, كاألبعػػػػػاد السػػػػػابقة متكافقػػػػػة 

 .  الخاصة باألفراد ذكل اإلعاقة
  مصػػعد كاحػػد بػػالقرب مػػف المػػدخؿ الرئيسػػى, ككػػاف يجػػب تػػكفير

عد األكؿ كعكضػان عنػػه فػى حالػػة مصػعد آخػر يتكامػػؿ مػع المصػػ
ـ, كعػرض بػاب 2,40×1,10تعطمه, ككابينة المصػعد بمسػطك 

التصػػػػميمية مػػػػع المعػػػػايير , كالمصػػػػعد متكافػػػػؽ سػػػػـ90المصػػػػعد 
حيػػث عػػرض البػػاب, ك يػػر  الخاصػػة بػػاألفراد ذكل اإلعاقػػة, مػػف

 متكافؽ مف حيث المسطك.
 

 -, يحمؿ المكاصفات التالية :ممر داخمى -ز 
   سػع بدرجػة تسػمك بحركػة كرسػييف ـ, كهػك كا3,00عػرض   

 .تجاهيف متضاديف فى آٍف كاحدامتحركيف فى 
  يفتقر الممر إلى كجكد درابزيف. 
   ,تفػػتك جميػػع األبػػكاب المطمػػة عمػػى الممػػر إلػػى داخػػؿ الفرا ػػات

ـ, ممػا يسػمك 1,00إلػى  0,85كهى كاسػعة بعػرض يتػراكح مػف 
 .بمركر الكرسى المتحرؾ

التصػػػميمية مػػػع المعػػػايير المكاصػػػفات السػػػابقة لمممػػػر متكافقػػػة ك 
مػف حيػث األبعػاد, ك يػر متكافقػة الخاصة باألفراد ذكل اإلعاقة, 

 مف حيث التجهيزات الداعمة لمتكجيه كحفظ اإلتزاف.
 -مداخؿ عبارة عف : -ح 

 .مدخؿ رئيسى لإلدارة, يحتكل عمى درجات كمنحدر 
   مداخؿ لمطمبة, مكزعة بيف الكحدات المجمعة لمفصكؿ,  ةثالث

ستثناء مدخؿ كاحد فقط يحتكل اات كمنحدر, بتحتكل عمى درج
عمى درجات دكف كجكد منحدر, كهك ما يتنافى مع مكاصفات 

 المبانى التى تستكعب الجميع أصحاء كمعاقيف.  

 

 بالمممكة العربية السعكدية فصؿ 55/74ط األفقى لمدكر األرضى بنمكذج المسق(:5شكؿ رقـ )
: الرسومات  وكالة المبانى بوزارة التربية والتعليم بالمملكة العربية السعوديةالمصدر: 

فصل بالمملكة العربية السعودية, الرياض, المملكة  11/30المعمارية للنمويح النمطى 

.م 2016العربية السعودية, يناير   

 

منطقة لمفصكؿ  منطقة إدارية
 الدراسية

  رؼ متخصصة ) معمؿ كيمياء ك رفة لمحاسب(

 عناصر الحركة الرأسية      رؼ متخصصة

 

 

المكتبة 

متالصص

 ة

 المسرح

  

  

  

      

غرفة 
مصاد

 ر
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  المسقط األفقى للدور األول 

( أن المسنننقط األفقنننى للننندور األول ;5يتضنننح منننن الننن ل الشنننكل رقنننم )

 -يحتوى على ما يلى :

كؿ الدراسػػػية, كػػػؿ منطقػػػة عبػػػارة عػػػف خمسػػػة ثػػػالث منػػػاطؽ لمفصػػػ -أ 
فصكؿ دراسية ككحدة مجمعة لدكرات الميػاا, مػع خمكهػا مػف كجػكد 

 دكرة مياا لمطالب ذكل اإلعاقة, مما يعد قصكران فى التصميـ.
. , ك  رؼ إدارية -ب   معامؿ لمغات كالفيزياء كالعمـك
 ممر داخمى, يحمؿ نفس مكاصفات الممر فى الدكر األرضى. -ج 

 المحمية أمثمة الدمج -4
سػػتيعاب الطػػالب إل مػػف حيػػث التأهيػػؿ المعمػػارلتتشػػابه األمثمػػة المحميػػة 

   -, كفيما يمى نمكذجيف مف هذا األمثمة :ذكل اإلعاقة
 مدرسة النور بمحافظة المنوفية -أ 

 : بمحافظة المنكفية ,جنكب مدينة شبيف الكـكالموقع. 
 : الهيئة العامة ل بنية التعميميةالمصمم. 
 التعمـي األساسى.ية ) السن ( :المرحمة التعميم 
  يكجػػد الطػػالب ذكل اإلعاقػات المختمفػػة, كال : ندوع اإلعاقددة المدم ددة

مػػف ذكل اإلعاقػػة فػػى المدرسػػة حتػػى تػػاريخ الزيػػارة الميدانيػػة ب طػػال
 ـ.2013فى أكتكبر عاـ 

 : ـ25/12/2012تاريخ التنفيذ. 

 

 

 

 

 

 

 الموقع العام 

  العنننام للمدرسنننة يحمنننل ( أن الموقننن21يتضنننح منننن الننن ل الشنننكل رقنننم )
 -المواصفات التالية :

 .2ـ598,78يأخذ الشكؿ المستطيؿ, بمسطك  -أ 
ـ, 8يقػػػع عمػػػى أربعػػػة شػػػكارع, شػػػارع رئيسػػػى مرصػػػكؼ بعػػػرض  -ب 

 ـ.6,00, 4,00كباقى الشكارع ترابية بعرض 
بػػه مػػدخميف منفصػػميف لػػإلدارة كلمطػػالب عمػػى الشػػارع الرئيسػػى,  -ج 

الجانبيػػػػة, ككػػػػاف يجػػػػب كضػػػػع مػػػػدخؿ الطػػػػالب عمػػػػى الشػػػػكارع 
 مراعاةن لنكاحى السالمة كاألماف.

يحتػكل المكقػػع العػػـا عمػػى كتمػػة المنشػأ المدرسػػى كالفنػػاء الخػػارجى, كلػػذا  -د 
 .ستيعاب فرا ات المكقع العـاايسهؿ 

, كتـػ معالجػة 60يرتفع المكقػع العػاـ عػف الشػارع الرئيسػى حػكالى  -ق  سـػ
رتفػػػاع بعمػػػؿ درجػػػات فقػػػط فػػػى المػػػدخؿ اإلدارل, شػػػكؿ رقػػـػ هػػػذا اال

نحػدار لػ رض بدايػةن مػف ا(, كتـ معالجة مدخؿ الطػالب بعمػؿ 23)
, فػى مسػافة تقػدر 60منسكب الشارع )+صفر( كحتى منسػكب + سـػ

(, كهػػػذا الميػػػؿ ال يتكافػػػؽ 22, شػػػكؿ رقػػـػ )7 : 1ـ كميػػػؿ 4بحػػػكالى 
 مع المعايير التصميمية لمرسالة, مع تبميط المنحدر بطبقة أسمنتية.

نػػػػاء الخػػػػارجى أمػػػػـا المػػػػدخؿ اإلدارل يرتفػػػػع المنشػػػػأ المدرسػػػػى عػػػػف الف -و 
, كتػػـػ معالجػػػة هػػػذا اال30حػػكالى  رتفػػػاع بتػػػكفير منحػػػدر, شػػػكؿ رقػػـػ سػػـػ

, كال يتكافػػؽ هػػذا الميػػؿ مػػع 6:1ـ كميػػؿ 1,201,80(, بمسػػطك 19)
يرتفػع المنشػأ المدرسػى عػف . ك لالفػراد ذكل اإلعاقػة المعايير التصميمية

, 15الفنػاء الخػػارجى أمػػـا مػػدخؿ الطػالب حػػكالى  (, 20شػػكؿ رقػـػ )سػـػ
, كال يكجػػػػػػػد درابػػػػػػػزيف كدركة 12 :1ـ, كميػػػػػػػؿ 1,201,80بمسػػػػػػػطك 

عمػػػػى جػػػػانبى المنحػػػػدريف, مػػػػع تبميطهمػػػػا بطبقػػػػة أسػػػػمنتية  يػػػػر قابمػػػػة 
المكاصػػفات السػػػابقة  يػػر متكافقػػة مػػػع المعػػايير التصػػػميمية لإلنػػزالؽ, ك 

 التجهيزات الخاصة بالمنحدر.مف حيث لالفراد ذكل اإلعاقة, 

 .  الحركةعبارة عف طبقة رممية, مما يعكؽ الفناء الخارجى -ز 
 نتظار لمسيارات.اال يحتكل المكقع العـا عمى أماكف  -ح 

ممننا سننبق يتضننح أن الموقنن  العننام يتميننز بالبسنناطة منن  إمكانيننة 

اسنننتيعاب فراهاتنننب منننن قبنننل مسنننتالدمية, ولكننننب لننني  سنننهل 

 ادستالدام لألفراد يوى اإلعاقة.

 بالمممكة العربية السعكدية فصؿ 55/74المسقط األفقى لمدكر األرضى بنمكذج (;5شكؿ رقـ )
 نفس المصدر

 

 

  

 

 

  

 

 

 

  

    

 

  

  

 

 

 
 

 فصول دراسية 
متالصصة فصول  

 هرف إدارية

 
 عناصر الحركة الرأسية

 بالمنكفية منظر خارجى لمدرسة النكر (18شكؿ رقـ )
احثةالمصدر : الب  
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(19شكؿ رقـ )  
بالمنكفية بمدرسة النكراجه لمدخؿ اإلدارة المك المدرسى  نشأمدخؿ الم   

 المصدر : الباحثة

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 رسةعناصر وفراغام المد 

تأخػػػذ كتمػػػة المنشػػػأ المدرسػػػى الشػػػكؿ المسػػػتطيؿ كتتكػػػكف مػػػف خمسػػػة 
أدكار, كمصػػػػػػممة بحيػػػػػػث يػػػػػػتـ تخصػػػػػػيص دكرة ميػػػػػػاا لمطػػػػػػالب ذكل 
اإلعاقػػة فػػى الػػدكر األرضػػى, مػػع عػػدـ أخػػذ عناصػػر الحركػػة الرأسػػية 

عتبار, حيث ال يكجد مصعد أك تجهيزات داعمػة فػى السػاللـ, فى اال
 األفقى لمدكر األرضى فقط.كلذا يتعرض البحث لتحميؿ المسقط 

 
  المسقط األفقى للدور األرضى 

( أن المسنننقط األفقنننى للننندور 68يتضنننح منننن الننن ل الشنننكل رقنننم )

 -ما يلى :األرضى يحتوى على 

منطقػػة مظممػػة كفصػػؿ مخصػػص لمطػػالب ذكل اإلعاقػػة, كال يكجػػد  -أ 
طػػػػػػالب مػػػػػػف ذكل اإلعاقػػػػػػة حتػػػػػػى تػػػػػػاريخ الزيػػػػػػارة الميدانيػػػػػػة, فػػػػػػتـ 

لمطػػالب  يػػر المعػػاقيف, كيالئػػـ األثػػاث سػػتخدامه كفصػػؿ دراسػػى ا
المسػػػػتخدـ فػػػػى الفصػػػػؿ الدراسػػػػى مسػػػػتخدمى الكراسػػػػى المتحركػػػػة, 

 .(22), شكل رقم حيث أف المقاعد منفصمة عف الطاكالت

ناث(. -ب   دكرات مياا لمطالب )ذككر كاض

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 (20شكؿ رقـ )
 مدخؿ المنشأ المدرسى المكاجه لمدخؿ الطالب بمدرسة النكر بالمنكفية 

 المصدر : الباحثة

 

 
 كتلة المنشأ المدرسى

 حدود الموق  العام

( المدالل اإلدارى لمدرسة النور بالمنوفية 23)شكل رقم   

 المصدر : الباحثة

 

 

بالمنوفية الفناء الالارجى بمدرسة النورمدالل الط ب و(22)شكل رقم   

 المصدر : الباحثة

 ( المكقع العاـ لمدرسة النكر بالمنكفية21) شكمرقـ
الهيئة العامة لألبنية التعليمية : الرسومات المعمارية لمدرسة النور بالمنوفية, مصر, أكتوبر المصدر : 

م2013  
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تحمػؿ ك , مف الجنسيف دكرة مياا كاحدة لمطالب ذكل اإلعاقة -ط 
 -: المكاصفات التالية

  1,50مسطك كبير3,15.ـ 
 مػػع تػػكفير مسػػاند 41رتفػػاع ابقاعػػدة تكاليػػت عمػػى  مجهػػزة , سػـػ

ـ, كحػػػػكض لغسػػػػيؿ األيػػػػدل عمػػػػى 1,00رتفػػػػاع اإتكػػػػاء عمػػػػى 
, كمسػػند إتكػػاء حػػكؿ الحػػكض عمػػى 61ارتفػػاع  رتفػػاع يبػػدأ اسػـػ
 .(22(, )22), شكؿ سـ مف مستكل األرض59مف 

  تغطية المكاسير أسفؿ الحكض.عدـ 
 اكؿ داخؿ دكرة المياا.مب تكجد ال 
  بػػػػػاب دكرة الميػػػػػاا إلػػػػػى الخػػػػػارج, مراعػػػػػاةن لمنػػػػػكاحى يفػػػػػتك

سـ كهػك كاسػع بدرجػة تسػمك بمػركر 110األمنية, بعرض
 الكرسى المتحرؾ.

والمواصننننفات السننننابقة د تتوافننننق منننن  المعننننايير التصننننميمية 

 .من حيث أبعاد التجهيزاتالالاصة باألفراد يوى اإلعاقة 

يحمػؿ ك , (28, شػكؿ رقـػ )فنػاء الخػارجىعمػى ال ممػر داخمػى يفػتك -م 
 -المكاصفات التالية :

 ـ.2,75بعرض 
  كتبػػػايف فػػػى األلػػػكاف بػػػيف الحػػػكائط  درابػػػزيفيفتقػػػر إلػػػى كجػػػكد

زكايػػا حػػادة كأرضػػية الممػػر كأشػػرطة أرضػػية لمتكجيػػه, كتكجػػد 
, كالمكاصػػػػػفات السػػػػابقة متكافقػػػػػة مػػػػع المعػػػػػايير فػػػػى األركػػػػاف
مػػف حيػػث األبعػػاد  اقػػةالخاصػػة بػػاألفراد ذكل اإلعالتصػػميمية 

ك يػػػر متكافقػػػة مػػػف حيػػػث تجهيػػػزات الممػػػر المسػػػاعدة عمػػػى 
 التكجيه كحفظ اإلتزاف.

  مػػػع 90عػػػرض بػػػاب الفصػػػؿ الػػػذل يفػػػتك عمػػػى الممػػػر , سػػـػ
رتػداد بمقػدار أقػػؿ مػف عػرض البػػاب, ممػا يتسػبب فػػى اكجػكد 

صػػػػطداـ الطػػػػالب بالبػػػػاب فػػػػى حالػػػػة اكقػػػػكع حػػػػكادث نتيجػػػػة 
 (.29, شكؿ رقـ )فتحه

تصػػػػػػاؿ الرأسػػػػػػى متمثمػػػػػػة فػػػػػػى كجػػػػػػكد سػػػػػػمميف عناصػػػػػػر لال -ؾ 
, (30, شػػػػكؿ رقػػػػـ )متباعػػػػديف فػػػػى طرفػػػػى الممػػػػر الػػػػداخمى
 -كيحمؿ كؿ سمـ المكاصفات التالية :

  سػػػػـ, كعػػػػدد 155ـ, حيػػػػث عػػػػرض القمبػػػػة 3,50مسػػػػطك
سػـ 32درجػة فػى كػؿ قمبػة كعػرض النائمػة  11الدرجات 

 سـ.1,5سـ كبركز األنؼ حكالى 15رتفاع القائمة اك 
  ال يكجد درابػزيف كشػرائط تحذيريػة كال تبػايف بصػرل عمػى

أنػػػػػؼ الدرجػػػػػة, كالتفاصػػػػػيؿ السػػػػػابقة لمسػػػػػمـ متكافقػػػػػة مػػػػػع 
مػػػػػف حيػػػػػث  لالفػػػػػراد ذكل اإلعاقػػػػػةالمعػػػػػايير التصػػػػػميمية 

األبعػػػػاد, ك يػػػػر متكافقػػػػة مػػػػف حيػػػػث التجهيػػػػزات الداعمػػػػة 
 ل فراد ذكل اإلعاقة.

كلػػػذا ا, يػػػكجػػػد مصػػػاعد لتسػػػهيؿ الكصػػػكؿ إلػػػى األدكار العم تكال
فدف الحركة الرأسية هى حركػة  يػر آمنػة ك يػر مناسػبة ل فػراد 

 ذكل الصعكبات الحركية أك مف لديهـ مشاكؿ بصرية.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 دورة مياه للط ب يوى اإلعاقة  

 منحدر

  

 مظلة فصل

 .( المسقط األفقى لمدكر األرضى بمبنى مدرسة النكر24شكؿ رقـ )

لهيئة العامة ل بنية التعميمية ) فرع محافظة المنكفية(, مصر, االمصدر: 
 ـ.2013أكتكبر 

 

 نكفية(الفصؿ الدراسى بمدرسة النكر بالم25شكؿ رقـ )
 المصدر : الباحثة

 (26)شكؿ رقـ 
قاعدة التكاليت داخؿ دكرة مياا الطالب ذكل اإلعاقة بمدرسة 

 النكر بالمنكفية
 المصدر: الباحثة.

 

 (27شكؿ رقـ )
حكض  سيؿ األيدل داخؿ دكرة مياا الطالب ذكل اإلعاقة 

 بمدرسة النكر بالمنكفية
.المصدر: الباحثة  
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 مصر لمدرسة المرصكؼ الطريؽ عمى الرئيسى المدخؿ( 32)شكؿ رقـ 
 لمغات بالمنكفية  التجريبية الحرة

 المصدر : الباحثة

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 المنوفيةالت ريبية لمغات بشبين الكوم /مدرسة مصر الحرة  -ب

 : الكـك بمحافظػػة حػػى كفػػر المصػػيمحة شػػرؽ مدينػػة شػػبينالموقددع
 .المنكفية

  : الشػػػركة الصػػػينية العامػػػة لمهندسػػػةالمعمارية/ ليمػػػت, المصدددمم
 .  تحت إشراؼ الهيئة العامةل بنيةالتعميميةكتـ التنفيذ 

 : ) التعميـ األساسى.المرحمة التعميمية ) السن 
 : مصػػممة بحيػػث تسػػمك بػػدمج الطػػالب نددوع اإلعاقددة المدم ددة

طالب مػف ذكل اإلعاقػة يكجػد كال ,مستخدمى الكراسى المتحركػة
 ـ.2013فى المدرسة حتى تاريخ الزيارة فى أكتكبر عاـ 

 

 

  الموقع العام 

( أن الموقننن  العنننام يحمنننل 34يتضنننح منننن الننن ل الشنننكل رقنننم )

 -المواصفات التالية :

 .2ـ7241,31يأخذ الشكؿ المستطيؿ تقريبان, بمسطك  -أ 
 -يقع عمى شارعيف : -ب 

 ـ, 15لراهػػب, بعػػرض شػػارع مرصػػكؼ مػػف كفػػر المصػػيمحة إلػػى ا
 كبه المدخؿ الرئيسى لممدرسة.

 .شارع ترابى, كبه مدخؿ فصكؿ مرحمة رياض األطفاؿ 
يحتكل المكقع العاـ عمى كتمة المنشأ المدرسى, التػى تحػكل  -ج 

بيف أضالعها األفنية كالمالعب الخارجية, كعمػى الػر ـ مػف 
تشػػػعب كتمػػػة المنشػػػأ المدرسػػػى إال أف تحديػػػد المػػػداخؿ لكػػػؿ 

سػػػتيعاب فرا ػػػات فىاريػػػة كالفصػػػؿ بينهمػػػا يسػػػاعد مرحمػػػة عم
المنشأ, كيقمؿ مسافات السير إلى الفصكؿ الدراسية إلى أقؿ 
حػػد ممكػػف, كيحػػد مػػف الزحػػاـ أثنػػاء الػػدخكؿ أك الخػػركج مػػف 

 المدرسة.
خػػػػػػتالؼ فػػػػػػى المنسػػػػػػكب بػػػػػػيف المكقػػػػػػع العػػػػػػاـ كالشػػػػػػكارع ايكجػػػػػػد  -د 

 -الخارجية, كما يمى :
 منسػػػػػكب الشػػػػػارع  يرتفػػػػػع المػػػػػدخؿ الرئيسػػػػػى لممدرسػػػػػة عػػػػػف

رتفػػػاع سػػػـ تقريبػػػان, كتػػػـ معالجػػػة هػػػذا اال19الرئيسػػػى حػػػكالى 
 (.32, شكؿ رقـ )بعمؿ ميؿ طفيؼ أماـ المدخؿ

  يرتفػػػػػع المػػػػػدخؿ الجػػػػػانبى عػػػػػف منسػػػػػكب الشػػػػػارع الترابػػػػػى حػػػػػكالى
 (.33, شكؿ رقـ )رتفاعسـ, كـل يـت معالجة هذا اال32

 درسة.ختالؼ فى المنسكب داخؿ الفناء الخارجى لمماال يكجد  -ق 

 (28شكؿ رقـ )
 الممر فى الدكر األرضى بمبنى مدرسة النكر بالمنكفية 

.المصدر: الباحثة  

 النكر بالمنكفيةبابالفصمبمدرسة( 29شكؿ رقـ )
الباحثة. المصدر:  

 

 نكفية( السمـ الداخمى بمدرسة النكر بالم30شكؿ رقـ )
.المصدر: الباحثة  

 

 بالمنكفية لمدرسة مصر الحرة التجريبية لمغات أمامى(منظر خارجى 31شكؿ رقـ )
 المصدر : الباحثة
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 الحرة مصر مدرسةلرياض األطفاؿ ب الجانبى المدخؿ( 33)شكؿ رقـ 
 بالمنكفية لمغات التجريبية

 المصدر : الباحثة

 

ترتفػػػع كتمػػػة المنشػػػأ المدرسػػػى عػػػف منسػػػكب الفنػػػاء الخػػػارجى  -ك 
 كتػػػػـ معالجػػػػة هػػػػذا اإلرتفػػػػاع بعمػػػػؿسػػػػـ, 30لممدرسػػػػة حػػػػكالى 

 -اآلتى :
  منحدر خاص بالطالب ذكل اإلعاقة بالقرب مػف الفصػؿ

ـ 2,00ـ1,75الدراسػػػػػػػى المخصػػػػػػػص لهػػػػػػػـ, بمسػػػػػػػطك 
 (.35, شكؿ رقـ )7إلى  1كميؿ 

  بمسػػػػػػػػطك منحػػػػػػػػدر خػػػػػػػػاص بمرحمػػػػػػػػة ريػػػػػػػػاض األطفػػػػػػػػاؿ
 (.36, شكؿ رقـ )14إلى  1ـ  كميؿ 4,30ـ1,75

وعلنننى , الجنننانبينوتنننم تجهينننز المنحننندرين السنننابقين بننندرابزين علنننى 

سم, مراعناًة ألطنوال الطن ب, من  تنوفير 84سم, 64رتفاعين مالتلفينا

لمنننن  اإلننننزدق, وتنننم تبلنننيط المنحننندرين بطبقنننة  ,سنننم8رتفنننا  ادروة ب

 .الحركة أثناءعثر أسمنتية هير مستوية, قد تسبب الت

لالفػراد كالمكاصفات السابقة لممنحدريف متكافقة مع المعايير التصػميمية 
سػػػتثناء ميػػػؿ المنحػػػدر امػػػف حيػػػث األبعػػػاد كالمكاصػػػفات, ب ذكل اإلعاقػػػة

األكؿ فهػػػػك  يػػػػر متكافػػػػؽ, كمػػػػا أف التعرجػػػػات بسػػػػطك المنحػػػػدر,  يػػػػر 
 صعكبة الحركة.فى تسبب تمتكافقة إلنها قد 

الكامػػؿ ممهػػد, حيػػث تػػـ تبمػػيط الفنػػاء الخػػاص بمرحمػػة المكقػػع العػػاـ ب -ز 
التعمػػػيـ األساسػػػى كمرحمػػػة ريػػػاض األطفػػػاؿ بطبقػػػة أسػػػمنتية, كمػػػا تػػػـ 
تبميط منطقة األلعاب الخاصة بريػاض األطفػاؿ ببالطػات خرسػانية 

 .(38, )(37, شكؿ رقـ ) ير قابمة لإلنزالؽ
 نتظار لمسيارات داخؿ المكقع العاـ.اال تكجد أماكف  -ح 

مكانيننة اسننتيعاب بإ يتميننزللمدرسننة أن الموقنن  العننام بق يتضننح ممننا سنن
,كما أنننب سننهل ادسننتالدام للطنن ب يوى فراهاتننب مننن قبننل مسننتالدميب

 .اإلعاقة

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 (34)شكؿ رقـ 
 بالمنكفيةة مصر الحرة التجريبية لمغاتالمكقع العاـ لمدرس 

الهيئة العامة لألبنية التعليمية : الرسومات المعمارية لمدرسة مصر الحرة المصدر : 

م2013التجريبية للغات بالمنوفية, مصر, أكتوبر   

 

 

 نهًذرست انًذخم انرئيسى

يذخم رياض 

 األطفال

 كتهت انًنشأ انًذرسى  

 حذود انًوقع انعاو

( المنحدر الخاص برياض األطفاؿ بمدرسة مصر الحرة التجريبية 36ـ )شكؿ رق
 بالمنكفيةلمغات

 المصدر : الباحثة

 

( المنحدر الخاص بالطالب ذكل اإلعاقة بمدرسة مصر الحرة 35شكؿ رقـ )
 بالمنكفية التجريبية لمغات

 المصدر : الباحثة

 

 ( 37شكؿ رقـ )
 بالمنكفية لمغات التجريبية الحرة مصر بمدرسة األساسى التعميـ مرحمة فناء

 المصدر : الباحثة
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 عناصر وفراغات المدرسة 
تأخػػذ كتمػػة المنشػػأ المدرسػػى الشػػكؿ  يػػر المنػػتظـ كتتكػػكف مػػف دكريػػػف, 

ع الرئيسػػػػى عبػػػػارة عػػػػف ثالثػػػػة أدكار, باسػػػػتثناء ضػػػػمع كاحػػػػد عمػػػػى الشػػػػار 
كمصممة بحيث يتـ تخصػيص فصػؿ دراسػى لمطػالب ذكل اإلعاقػة فػى 
المسػػػػقط األفقػػػػى لمػػػػدكر األرضػػػػى, كممحػػػػؽ بػػػػه دكرة ميػػػػاا لمطػػػػالب ذكل 
اإلعاقة, كلػـ تؤخػذ عناصػر الحركػة الرأسػية فػى االعتبػار, كلػذا يتعػرض 

 البحث لتحميؿ المسقط األفقى لمدكر األرضى فقط.
 
 سقط األفقى للدور األرضىالم 

( أن المسنننقط األفقنننى للننندور 47يتضنننح منننن الننن ل الشنننكل رقنننم )

 -األرضى عبارة عن جزئين :

, كمدخمػػه مػػف الطريػػؽ الرئيسػػى Uيأخػػذ الجػػزء األكؿ شػػكؿ حػػرؼ  -أ 
المرصػػػػكؼ, كهػػػػك مخصػػػػص لمرحمػػػػة التعمػػػػيـ األساسػػػػى, كيحتػػػػكل 

 -ما يمى :عمى 
 .رؼ لإلدارة كمكتبة  
 ى فصػػػؿ كاحػػػد لمطػػػالب ذكل اإلعاقػػػة, فصػػػكؿ دراسػػػية تحتػػػكل عمػػػ

, لتقميػػؿ مسػػافة السػػير, كال  بػػالقرب مػػف المػػدخؿ الرئيسػػى لممكقػػع العػػـا
يكجػػػػد طػػػػالب مػػػػف ذكل اإلعاقػػػػة فػػػػى المدرسػػػػة حتػػػػى كقػػػػت الزيػػػػارة 

سػػػتخدامه كفصػػػؿ دراسػػػى لمطػػػالب  يػػػر المعػػػاقيف, االميدانيػػػة, فػػػـت 
كاألثػػػػػػاث المسػػػػػػتخدـ داخػػػػػػؿ الفصػػػػػػؿ يالئػػػػػـػ مسػػػػػػتخدمى الكراسػػػػػػى 

حركػػػة إذا تػػـػ دمجهػػـػ فػػػى المدرسػػػة, حيػػػث أف المقاعػػػد منفصػػػمة المت
سػػتخدـا البكرسػػميف فػػػى اعػػف الطػػاكالت, مػػع تػػكفير سػػبكرة تفاعميػػة, ك 

تبميط أرضية الفصػؿ, كهػك  يػر مناسػب لػذكل الصػعكبات الحركيػة, 
, شػػػػكؿ رقػػػـػ سػػػػتخدـا بالطػػػػات  يػػػػر قابمػػػػة لإلنػػػػزالؽاككػػػػاف يجػػػػب 

اقػػػػػػة داخػػػػػػؿ الفصػػػػػػؿ كتكجػػػػػػد دكرة ميػػػػػػاا لمطػػػػػػالب ذكل اإلع, (39)
 , ككػػاف مػػف المفضػػؿ تكاجػػدها مػػع (, 40شػػكؿ رقػـػ )المخصػػص لهػـػ

دكرات ميػػػاا الطػػػالب  يػػػر المعػػػاقيف, مراعػػػاةن لمخصكصػػػية, كتحمػػػؿ 
 -الخصائص التالية :

  ـ3,50×2,20مسطك كاسع. 
 سػػػػػـ كحػػػػػكض 41رتفػػػػػاع اتحتػػػػػكل عمػػػػػى قاعػػػػػدة تكاليػػػػػت ب

سػػـ, مػػع تػػكفير مسػػاند إتكػػاء 77رتفػػاع الغسػػيؿ األيػػدل ب

سػػػـ, كتبعػػػد 77رتفػػػاع اقاعػػػدة التكاليػػػت كالحػػػكض ب حػػػكؿ
سػـ تقريبػان, 30مساند اإلتكاء حكؿ قاعدة التكاليت مسػافة 

كهػك  ,كهذا المسافة بعيدة كال تحقؽ الغرض المرجك منهػا
الجمػػػكس,  ءنتقػػػاؿ كحفػػػظ التػػػكازف أثنػػػاالمسػػػاعدة عمػػػى اال

كالمكاصػػػػػػػػفات السػػػػػػػػابقة  يػػػػػػػػر متكافقػػػػػػػػة مػػػػػػػػع المعػػػػػػػػايير 
مف حيػث أبعػاد بػاألفراد ذكل اإلعاقػةالخاصػة التصميمية 

 .التجهيزات الخاصة بدكرة المياا
  تجػاا فػتك البػاب ايفتك الباب إلػى الػداخؿ, ككػاف يجػب تغييػر

 إلى الخارج.

 
 

 
 

 

 

 

 

 

 

كمدخمػػػػه مػػػػف الطريػػػػؽ الجػػػػانبى, الجػػػػزء الثػػػػانى بالػػػػدكر األرضػػػػى  -ب 
فصػػكؿ ريػػاض األطفػػاؿ, مػػع تػػكفير دكرة ميػػاا داخػػؿ يحتػػكل عمػػى ك 

 (.43(, )42(, )41شكؿ رقـ ), كؿ فصؿ
يربط بيف الجزئيف السابقيف  رفة اإلذاعػة كالصػحافة ك رفػة  -ج 

كمعمػػػؿ لمعمػػػـك كصػػػالة لمجمػػػانزيـ  ,جتمػػػاعىاألخصػػػائى اال
كمصػػػمى, مػػػع تػػػكفير دكرات ميػػػاا لػػػإلدارة كلمطػػػالب مكزعػػػة 

 بطريقة كسطية.
 

 

 

 

 

 

( منطقة ألعاب رياض األطفاؿ بمدرسة مصر الحرة التجريبية 38شكؿ رقـ )
 بالمنكفية لمغات

 المصدر : الباحثة

 

بمدرسة (الفصؿ الدراسى المخصص لمطالب ذكل اإلعاقة 39شكؿ رقـ )
 بالمنكفية مصر الحرة التجريبية لمغات
 المصدر : الباحثة

 

بمدرسة مصر  الطالب ذكل اإلعاقة( دكرة المياا الخاصة ب40شكؿ رقـ )
 بالمنكفية الحرة التجريبية لمغات

 المصدر : الباحثة

 

 

( فصؿ رياض األطفاؿ بمدرسة مصر الحرة 41شكؿ رقـ )
 بالمنكفيةالتجريبية لمغات

 المصدر : الباحثة
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 -لية :, يحمؿ المكاصفات التا(44, شكؿ رقـ )ممر داخمى -د 
  كال  ,ال يكجػػػد مسػػػند إتكػػػاء كال أشػػػرطة أرضػػػية, ك ـ2,00بعػػػرض

 بيف الحكائط كأرضية الممر.بصرل يكجد تبايف 
  أرضية الممر مػف البكرسػميف, ككػاف يجػب تبمػيط الممػر الػداخمى

 ببالطات  ير قابمة لإلنزالؽ.
والمواصنننفات السنننابقة هينننر متوافقنننة مننن  المعنننايير التصنننميمية 

مننن حيننث األبعنناد والتجهيننزات المسنناعدة  ةلألفننراد يوى اإلعاقنن
 على التوجيب وحفظ اإلتزان.

 ف سػػػـ, 90كهػػى بعػػػرض األبػػػكاب إلػػى داخػػػؿ الفرا ػػػات,  تفػػتك كاض
 كاف ذلؾ ال يتكافؽ مع اشتراطات األماف فى حاالت الطكارئ. 

مركػػب عميػػه ك المػػدخؿ الرئيسػػى لممدرسػػة, كهػػك المػػدخؿ اإلدارل,  -ه 
دة مػػػداخؿ لطػػػالب مرحمػػػة مظمػػػة لتحديػػػدا كتمييػػػزا, مػػػع كجػػػكد عػػػ

 .التعميـ األساسى كمرحمة رياض األطفاؿ

خمسػػػػة سػػػػاللـ, تػػػػـ تػػػػكزيعهـ بطريقػػػػة كسػػػػطية, كيحمػػػػؿ كػػػػؿ سػػػػمـ  -ط 
 -الخصائص التالية :

  رتفػػػاع اسػػػـ ك 30ـ, حيػػػث عػػػرض النائمػػػة 7,30×3,90مسػػػطك
 (.46, شكؿ رقـ )13سـ كعدد درجات كؿ قمبة  15القائمة 

  فػى بدايػة كنهايػة كػؿ قمبػةعدـ كجكد درابػزيف كأشػرطة تحذيريػة ,
 تبايف بصرل عمى أنؼ الدرجة. ككذلؾ عدـ كجكد

والمواصفات السابقة للس لم متوافقة م  المعايير التصميمية 

من حيث األبعاد, وهير متوافقة من حيث  لألفراد يوى اإلعاقة

 التجهيزات المساعدة على التوجيب وحفظ اإلتزان.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

حرة ( دكرة مياا رياض األطفاؿ بمدرسة مصر ال42شكؿ رقـ )
 التجريبية لمغات بالمنكفية
 المصدر : الباحثة

 

 

( أحكاض  سيؿ األيدل فى دكرة مياا رياض األطفاؿ 43شكؿ رقـ )
 بمدرسة مصر الحرة التجريبية لمغات بالمنكفية

 المصدر : الباحثة

 

 

( الممر الداخمى بمدرسة مصر الحرة التجريبية 44شكؿ رقـ )
 لمغات بالمنكفية
 المصدر : الباحثة

 

 

بمدرسة مصر الحرة  المدخؿ الرئيسى(45شكؿ رقـ )
 التجريبية لمغات
 المصدر : الباحثة

 
 

( السمـ الداخمى بمدرسة مصر الحرة 46)شكؿ رقـ 
 التجريبية لمغات بالمنكفية
 المصدر : الباحثة
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 غرف إداريت

 فصول متخصصت
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: 

 بالمنكفية( المسقط األفقى لمدكر األرضى بمدرسة مصر الحرة التجريبية لمغات47شكؿ رقـ )
م2013الهيئة العامة لألبنية التعليمية : الرسومات المعمارية لمدرسة مصر الحرة التجريبية للغات بالمنوفية, مصر, أكتوبر المصدر :   

 

 

 

المصدر السابق مصر الحرة التجريبية للغات بالمنوفية,  
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(1جدكؿ رقـ )  
 نسبة كجكد كتقييـ إجمالى المعايير بالمدارس الدكلية كالعربية كالمحمية طبقان لممعايير التصميمية ل فراد ذكل اإلعاقة

 

 

 المدارس
  التقييم المعيار

المعمومة غير  غير مو ودة مو ودة مستوى الترهيل المعمارى
 متوفرة

 غير مطابقة مطابقة

لت ووتر بإن متراهو   57%  8%  35%  88%  12%  ممتاز 

فصل بالمممكة العربية  11/30نموذج 
 السعودية

58%  18%  24%  76%  
24%   دا    يد 

%52 مصر الحرة الت ريبية لمغات بالمنوفية  48%  0%  52%  

 
ط
س

تو
لم

 ا

49
 %

 

 

48%  مقبكؿ 

سط
متو

 ال
يف
ضع

%47 النور بالمنوفية   53%  0%  47%  53%  ضعيؼ 

 

 صفر 79 544 9> 9; 9: 94

 ممتاز جيد جداً  جيد مقبول ضعيف ضعيف جداً 

 المصدر : الباحثة

 النتائج -5
خػػالؿ تحميػػؿ األمثمػػة السػػابقة كمػػف خػػالؿ مقارنػػة العناصػػر يتضػػك مػػف 

التصػػػميمية لكػػػؿ مدرسػػػة بالمعػػػايير التصػػػميمية الخاصػػػة بػػػاألفراد ذكل 
تمػػؾ العناصػػر, حيػػث يحتػػكل تقيػػيـ تػػـ تصػػميمية لاإلعاقػػة طبقػػان لجػػدكؿ 

 ,تكزيػػػػػػع عناصػػػػػػر المنشػػػػػػأك خاصػػػػػػة بػػػػػػالمكقع العػػػػػاـ العناصػػػػػػر العمػػػػػى 
-كالعناصػػػػر التصػػػػػميمية لممنشػػػػأ المدرسػػػػػى كالمتمثمػػػػة فػػػػػى : المػػػػػداخؿ

الفصػػػػكؿ الدراسػػػػية -المصػػػػاعد–السػػػػاللـ-المنحػػػػدر-األبػػػػكاب–الممػػػػرات
المسػرح كدكرة ميػاا األفػراد -الفرا ات التأهيمية كالعالجيػة-كالمتخصصة

بالنسػػػػػبة كجػػػػػكد المعيار  التقيػػػػػيـ عمػػػػػى أسػػػػػاس كيػػػػػتـ فيػػػػػهذكل اإلعاقػػػػػة. 
, كاسػػػتخراج نسػػػبة الخاصػػػة بػػػاألفراد ذكل اإلعاقػػػةلممعػػػايير التصػػػميمية 

نسػػبة تطػػابؽ كعػػدـ تطػػابؽ , ككػػذلؾ كجػػكد المعيػػار كنسػػبة عػػدـ كجػػكدا
 .جمالى المعايير المكجكدة بالجدكؿامف المعايير 

أف   (, كالػذل يكضػك 1الجػدكؿ رقػـ ) أمكػف اسػتنتاجمف خالؿ ما سػبؽ 
محػػؿ الدراسػػة ممتػػاز, حيػػث  لمنمػػكذج الػػدكلىهيػػؿ المعمػػارل مسػػتكل التأ

تمثؿ نسبة تطػابؽ المعػايير التصػميمية بػه بالنسػبة لممعػايير التصػميمية 
لمنمػػػػػػكذج مسػػػػػػتكل التأهيػػػػػػؿ المعمػػػػػػارل ك %, 88 فػػػػػػراد ذكل اإلعاقػػػػػػةل 

%, 76, حيث تمثؿ نسبة تطابؽ المعػايير التصػميمية بػه العربىجيد جدان 
ل التأهيػػؿ المعمػػارل لمنمػػاذج المحميػػة محػػؿ فػػى حػػيف أف متكسػػط مسػػتك 

الدراسػػػة ضػػػعيؼ, حيػػػث تمثػػػؿ نسػػػبة تطػػػابؽ المعػػػايير التصػػػميمية بهػػػا 
49.% 

من خالل الدراسة الميدانية والتحميل الخاص بالمددارس المحميدة تبدين 
المحميػػػػة )حيػػػػث الرسػػػػكمات المعماريػػػػة : التأهيػػػػؿ المعمػػػػارل لممػػػػدارس  أن

لهيئػػة العامػػة ل بنيػػة التعميميػػة( يتمثػػؿ فػػى كاإلشػػراؼ عمػػى التنفيػػذ مػػف جانػػب ا
 كجكد منحدر كدكرة مياا ل فراد ذكل اإلعاقة فقط, كيتمثؿ القصكر المكجكد 

المنحػػػدر فػػػى : عػػػدـ كجػػػكد درابػػػزيف كعػػػدـ مالئمػػػة الميػػػؿ, كمػػػا يتمثػػػؿ ى فػػػ
القصػػػػكر المكجػػػػكد فػػػػى دكرة ميػػػػاا األفػػػػراد ذكل اإلعاقػػػػة فػػػػى : عػػػػدـ مراعػػػػاة 

اؿ الطػػالب, كاسػػتخداـ مسػػاند إتكػػاء  يػػر مالئمػػة مػػف األبعػػاد الخاصػػة بػػأطك 
حيث األبعاد كقكة التحمؿ. كمػا تجاهمػت الهيئػة العامػة ل بنيػة التعميميػة بػاقى 
العناصػػر كالمعػػايير التصػػميمية الخاصػػة بػػاألفراد ذكل اإلعاقػػة, كلػػذا يتضػػك 

 -كجكد قصكر فى المدارس المحمية كالذل يتمثؿ فيما يمى :
 ركة الرأسػية فػى االعتبػار, سػكاء باضػافة التجهيػزات عدـ أخذ عناصر الح

الخاصػػػػة بالسػػػػاللـ كالمسػػػػاعدة عمػػػػى حفػػػػظ التػػػػكازف كالتكجيػػػػه, أك اضػػػػافة 
مصػػػعد, أك تػػػكفير الفرا ػػػات التػػػى يسػػػتخدمها الطػػػالب ذكل اإلعاقػػػة فػػػى 

 الدكر األرضى, كذلؾ فى حالة عدـ امكانية تثبيت مصعد.
 .عدـ مراعاة األبعاد الخاصة بالطالب 
 ـ تػػكفير التجهيػػزات الخاصػػة بػػالطالب ذكل الصػػعكبات البصػػرية عػػد

 كالسمعية.
 .عدـ كجكد فرا ات عالجية أك تأهيمية 

كلذا فػدف القصػكر المكجػكد فػى المػدارس المحميػة محػؿ الدراسػةيتمثؿ 
فػػػى المعػػػايير األساسػػػية التػػػى يعتمػػػد عميهػػػا الفػػػرد ذك اإلعاقػػػة, ممػػػا 

سػػػػػػتخداـ الفػػػػػػراغ اإعاقتػػػػػػه عنػػػػػػد الحركػػػػػػة كمنعػػػػػػه مػػػػػػف فػػػػػػى سػػػػػػبب تي
 ستقاللية.اب

اقسدئمة البحثيدةو وذلد   مدتاإل ابدة عمن خالل النتائج السابقة يمكدن 
 -:عمت النحو التالي 

 لممددددارس الحكوميدددةلمترهيدددل المعمدددارى  الواقدددع الحدددالتمدددا هدددو  .1
 المتبعة قسموب دمج الطالب ذوى اإلعاقة فت مصر؟

ذج المحميػػػػة محػػػػؿ الكاقػػػع الحػػػػالى لمسػػػتكل التأهيػػػػؿ المعمػػػػارل لمنمػػػا   
 الدراسة ضعيؼ, فتمثؿ نسبة تطابؽ المعايير التصميمية بها 



" ... تقييـ البيئة المعمارية التعميميةمهنا  "  أ.د/ صفاء محمود عيسى ، د/ حسام الدين مصطفى ، م/ عبير عطية  
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يتمثػػؿ القصػػكر المكجػػكد %, ك 47بالنسػػبة لممعػػايير التصػػميمية لمرسػػالة 
فػػى المعػػايير األساسػػية التػػى  فػػى المػػدارس المحميػػة محػػؿ الدراسػػة
إعاقتػه عنػد الحركػة فى سبب تيعتمد عميها الفرد ذك اإلعاقة, مما ي

 ستقاللية.استخداـ الفراغ بامف كمنعه 
المتبعددة  حكوميددةلممدددارس ال لمدداذا لددم يحقددا اإلعددداد المعمددارى .2

مع المعايير التصميمية الخاصدة بداقفراد  التوافاقسموب الدمج 
 ذوى اإلعاقة؟

أكضػػػحت الدراسػػػة الميدانيػػػة عػػػدـ كعػػػى مهندسػػػى الهيئػػػة العامػػػة 
األفراد ذكل بػػػػػل بنيػػػػػة التعميميػػػػػة بالمعػػػػػايير التصػػػػػميمية الخاصػػػػػة 

, ممػػػا أدل إلػػػى اقتصػػػار التأهيػػػؿ المعمػػػارل عمػػػى كجػػػكد اإلعاقػػػة
منحػػػػػدر كدكرة ميػػػػػاا ل فػػػػػراد ذكل اإلعاقػػػػػة, كتػػػػػـ تنفيػػػػػذ العناصػػػػػر 

 .السابقة دكف الرجكع لممعايير التصميمية الخاصة بتمؾ الفئة
خاليددة مددن العوائددا أمددام معماريددة بيئددة  كيددف يددتم التوصددل  لددت .3

 الطالب ذوى اإلعاقة؟
ـ الكصػػكؿ إلػػى بيئػػة معماريػػة خاليػػة مػػف العكائػػؽ أمػػاـ الطػػالب يػػت

ذكل اإلعاقػػػػة عػػػػف طريػػػػؽ اتبػػػػاع المعػػػػايير التصػػػػميمية الخاصػػػػة 
باألفراد ذكل اإلعاقػة, كتضػميف كافػة أنػكاع اإلعاقػات فػى العمميػة 

 التصميمية. 

 التوصيات -6
 -يكصى البحث فى إطار النتائج السابقة بما يمى :

  كػػػػػؿ إدارة تعميميػػػػػة, تكػػػػػكف بمثابػػػػػة  تخصػػػػػيص مدرسػػػػػة عمػػػػػى مسػػػػػتكل
مؤسسػػػػة تعميميػػػػة عالجيػػػػة تأهيميػػػػة, فػػػػى ظػػػػؿ التحػػػػديات اإلقتصػػػػادية 
الحاليػة, كذلػػؾ بػدالن مػػف إنشػػاء مؤسسػات عالجيػػة تأهيميػة تكمػػؼ الدكلػػة 
مزيػػػدان مػػػف النفقػػػات, حيػػػث أف الهػػػدؼ مػػػف الػػػدمج هػػػك الكصػػػكؿ إلػػػى 

 أقصى قدرة بدنية كعقمية ممكنة لمطالب ذكل اإلعاقة.
 لمعناصػػػػػػر التصػػػػػػميمية ع كافػػػػػػة الرسػػػػػػكمات التنفيذيػػػػػػة كالتفصػػػػػػيمية كضػػػػػػ

الخاصػػػػة بػػػػاألفراد ذكل اإلعاقػػػػة, فػػػػى متنػػػػاكؿ مهندسػػػػى الهيئػػػػة العامػػػػة 
 يضمف التنفيذ السميـ., بما ل بنية التعميمية

  عقػػػػػد دكرات تدريبيػػػػػة إلزاميػػػػػة لجميػػػػػع مهندسػػػػػى الهيئػػػػػة العامػػػػػة ل بنيػػػػػة
ية الخاصػػػػػػة بػػػػػػػاألفراد ذكل , لالحاطػػػػػػة بالمعػػػػػػايير التصػػػػػػميمالتعميميػػػػػػة
 اإلعاقة
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