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ملخص: 

هدفت هذه الدرا�سة اإىل التعرف اإىل مدى ت�سمني حقوق الأ�سخا�ص ذوي الإعاقة يف 
الدنيا )مرحلة  الفل�سطيني، وحتديداً منهاج الرتبية املدنية يف املرحلة الأ�سا�سية  املنهاج 
ال�سفوف  ملتغري  وفقاً  حقوقهم  ت�سمني  يف  الفروق  وفح�ص   ،  )4  -1 ال�سف  من  التهيئة 
بعد  الدرا�سة  نتائج  اأظهرت  وقد  املحتوى،  اأ�سلوب حتليل  اُ�ستخدم  ذلك  ولفح�ص  الدرا�سية، 
ذوي  الأ�سخا�ص  التي تخ�ص  احلقوق  وا�سحاً يف جممل  نق�ساً  باأن هناك  املنهاج  حتليل 
احلركية،  )الإعاقة  حمددة:  منطية  ل�سور  وتكري�ص  املدنية،  الرتبية  منهاج  يف  الإعاقة 
والإعاقة الب�رصية( ، واختالف يف ا�ستخدام امل�سطلح يف مباحث الرتبية املدنية كافة يف 

مرحلة التهيئة من ال�سف )1- 4( .
ويف �سوء النتائج التي تو�سلت اليها الدرا�سة يو�سي الباحثان باالآتي: 

ت�سمني حقوق الأ�سخا�ص ذوي الإعاقة، باعتبارها حموراً من املحاور الرئي�سة يف  ♦
الإطار املفاهيمي ملنهاج الرتبية املدنية.

متثيل جميع فئات الأ�سخا�ص ذوي الإعاقة يف املنهاج الفل�سطيني، وعدم الرتكيز  ♦
على �سور منطية حمددة فقط.

املباحث  ♦ يف  منطقي  وت�سل�سل  بتدرج  الإعاقة  ذوي  الأ�سخا�ص  حقوق  عر�ص 
�ص، مبا يتالءم مع الفئة العمرية. وال�سفوف التي تدرَّ

النظر اإىل ق�سايا الأ�سخا�ص ذوي الإعاقة كحقوق اإن�سان، واعتماد مبداأ م�ساركتهم  ♦
يف الق�سايا اخلا�سة بهم.

التوحيد يف طرح املفهوم، والبتعاد عن اإدخال الطلبة يف اإرباك حول امل�سطلح. ♦
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Abstract: 
This study aimed at investigating to what extent the rights of people of 

special needs were embodied in the Palestinian curriculum especially the 
civil education curriculum in the low elementary stage (stage of Preparation 
for the classes from one to four) .It also aimed to investigate the differences in 
representing the people’s rights in accordance with the classroom’s variables.

The descriptive analysis tool was used in this investigation.It was found 
that there was an obvious lack (shortage) in recognizing these rights, in the 
civil education curriculum.

It was also found that there were differences and confusion in using the 
idiom and terminology.The study found that there was concentration and 
devotion only as a stereotyped case (movable handicapped) , in the subjects 
of the civil education curriculum for the preparation period of the classes 
from one to four.

The recommendations the two researchers had reached out in the light 
of the consequences were: 

 ♦ The rights of the people with special needs should be recognized and 
embodied as an essential pivot (center) in the terminology of the civil 
education curriculum.

 ♦ Concentration on the quantity of knowledge for the rights of those with 
special needs, through bringing in modifications and change on these 
subjects, belonging the preparation period of civil education curriculum 
(1 to 4) .

 ♦ In proper logic and obvious sequence, these rights should be put forth 
and introduced within the subjects and classes which had been studied, in 
accordance with age groups.

 ♦ Putting forward all the rights for the whole groups of those with special 
needs and not concentrate on one stereotype.

 ♦ Confirmation on the adoption of this issue: “the right of a special need 
should be a human right.The principle of equal opportunities, principle of 
contribution should be applied; and not looking to the subject as a help 
and as a deep sympathy and compassion.
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مقدمة الدراسة وخلفيتها: 

1.حقوق ذوي اإلعاقة:

الق�سايا  اأهم  من  واحدة  الإعاقة،  ذوي  الأ�سخا�ص  الأ�سخا�ص  وحقوق  ق�سايا  ُتعّد 
التي �سغلت فكر املهتمني ووقتهم يف هذا املجال، �سواء على ال�سعيد الر�سمي اأم املجتمعي، 
اأنف�سهم،  الأ�سخا�ص  �سلبية و�سحية ونف�سية واجتماعية واقت�سادية على  اآثار  لها من  ملا 

واأ�رصهم، وبالتايل على جمتمعاتهم.)الزهريي 2005: 23( .
وقد اأثرت التطورات ال�سيا�سية التي تعر�ص لها ال�سعب الفل�سطيني على جميع مناحي 
حياته، الأمر الذي جعل حياتـه تتميز بعدم ال�ستقرار والتباين يف ظـل الحتالل، واأثـر ذلك 
التي  التحديات  اأكرب  �سكلت  التي  يعي�سهـا،  التي  والجتماعية  القت�سادية  الأو�ساع  على 

واجهت م�سرية الرتبيـة والتعليـم يف فل�سطـني.)دويكات 2009: 1( .
وخالل مقاومة ال�سعب الفل�سطيني لالحتالل، اأ�سيبت اأعداد كبرية من الفئات العمرية 
كافة، وكانت فئة ال�سباب الأكرث عر�سة لذلك، كما �سكل احل�سار امل�سدد، وتاأثرياته كالفقر 
يف  املعوقني  ن�سبة  ُتعّد  حيث  الأطفال،  �سفوف  يف  الإعاقة  م�سببات  اأبرز  اأحد  والبطالة، 

الأرا�سي الفل�سطينية الأعلى على م�ستوى العامل.
)ال�سعدي واآخرون 2003: 15( .

وهناك اأي�ساً اإعاقات تعود لعوامل وراثية، اأو خلقية، اأو ب�سبب الأمرا�ص، اأو عدم تلقيهم 
اخلدمات الطبية الأ�سا�سية، اإ�سافة اإىل احلوادث التي يتعر�ص لها الأفراد خالل ممار�ستهم 
حلياتهم الطبيعية، وبخا�سة حوادث ال�سري، اأو اإ�سابات العمل، وقد ت�سل ن�سبة الإعاقة يف 
اإىل حوايل )7%( ، وهي من الن�سب املرتفعة على  بع�ص املناطق يف الأرا�سي الفل�سطينية 

م�ستوى ال�رصق الأو�سط.)اجلهاز املركزي لالإح�ساء2011: 19، 22 23( .
خالل  من  الإعاقة  ذوي  بالأ�سخا�ص  خا�سة  عناية  الدويل  املجتمع  اأبدى  وقد 
الإعالنات واملواثيق الدولية التي منحت اأبعاداً عاملية للحماية، وقد اعتربت الأمم املتحدة 
عام 1981م عاماً دولياً لالأ�سخا�ص ذوي الأعاقة، كما �سّمت العقد املمتد من عام 1982- 
1992م عقداً دولياً لهم، واأعلنت اجلمعية العامة لالأمم املتحدة اأن الثالث من كانون الأول 
ت معظم  2003م �سيكون يوماً للذكرى ال�سنوية لالأ�سخا�ص ذوي الإعاقة يف العامل، وقد ن�سّ
ال�سحية  الرعاية  ومنها  الإن�سانية،  احلقوق  كــافة  منحهم  �رصورة  على  الدولية  املواثيق 

والتعليم.
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وتعك�ص مواثيق ال�رصعية الدولية الهتمام املتزايد بهذه الفئة و�رصورة الهتمام بها 
اأكد  الذي  الإن�سان يف 10/ 12/ 1948م  العاملي حلقوق  الإعالن  حملياً وعاملياً، ومنها 
�رصورة ح�سول كل �سخ�ص على احلق يف التعليم، وذلك يف البند الأول من املادة 26 التي 

ن�ست على اأن: 
االأوىل  مراحله  يف  التعليم  يكون  اأن  ويجب  التعلم،  يف  احلق  �سخ�س  »لكل 
واالأ�سا�سية على االأقل باملجان، واأن يكون التعليم االأويل اإلزامياً، وينبغي اأن يعمم 
التعليم الفني واملهني، واأن يي�رض القبول للتعليم العايل على قدم امل�ساواة التامة 

 )http:// www.un.org/ arabic(.»للجميع وعلى اأ�سا�س الكفاءة
كما اأكدت اأي�ساً املادة )23( من اتفاقية حقوق الطفل ال�سادرة يف 20/ 11/ 1989م، 
البند  العلمية والتقنية، وبخا�سة  اإىل املعرفة  التعليم، وتي�سري و�سوله  على حق الطفل يف 
الثالث، الذي اأقر اأهمية تقدمي الرعاية لالأطفال ذوي الإعاقة يف جمال التعليم والتاأهيل«...
http:// www.unicef. »...سمان اإمكانية ح�سول الطفل املعوق فعال على التعليم والتدريب�

.org/ arabic

وكذلك الإعالن اخلا�ص بحقوق املعوقني وال�سادر عن اجلمعية العامة لالأمم املتحدة 
بحقوق  ويخت�ص  املتحدة،  الأمم  عن  ي�سدر  اإعالن  اأول  يعدُّ  الذي  1975م،   /12  /9 يف 
من  العامة  اجلمعية  دعت  حيث  اإعاقتهم،  نوع  عن  النظر  بغ�ص  الإعاقة،  ذوي  الأ�سخا�ص 
خالل هذا الإعالن اإىل العمل على ال�سعيدين القومي والدويل، كي ي�سبح هذا الإعالن اأ�سا�ساً 
احلقوق  الإعالن على جمموع  ويوؤكد  لذلك،  احلقوق، ومرجعاً موحداً  م�سرتكاً حلماية هذه 
التعليم  احلق يف  ومنها  اأدنى متييز،  دون  احلق يف ممار�سة حقوقهم  منها  لهم  الأ�سا�سية 

والتدريب والتاأهيل املهنيني.)دويكات 2011: 34 36( .
ويف �سبيل حتقيق ذلك، قررت اجلمعية العامة، يف القرار رقم )56/ 168( املوؤرخ يف 
19 كانون الأول 2001م، اأن تن�سئ جلنة خم�س�سة لو�سع اتفاقية دولية �ساملة ومتكاملة 
حلماية حقوق الأ�سخا�ص ذوي الإعاقة وتعزيزها واحرتام كرامتهم، وقد عملت تلك اللجنة 
الأ�سخا�ص  الدولية اخلا�سة بحماية وتعزيز حقوق وكرامة  على و�سع م�سودة: )التفاقية 
املعوقني( التي اأقرتها اجلمعية العامة لالأمم املتحدة بالإجماع بتاريخ 13/ 12/ 2006م، 
ومعاملتهم  وكفالتهم،  وحمايتهم  الإعاقة  ذوي  الأ�سخا�ص  ت�سجيع  اإىل  التفاقية  وتهدف 

على قدم امل�ساواة مع باقي اأع�ساء الأ�رصة الب�رصية.)مو�سى 2007: 5( .
وقد اأقر الت�رصيع الفل�سطيني وعلى راأ�سه القانون الأ�سا�سي الفل�سطيني حقوق الأ�سخا�ص 
ذوي الإعاقة، وورد يف املادة )9( ما ن�سه: » الفل�سطينيون اأمام القانون والق�ساء �سواء ل 

مييز بينهم العرق اأو اجلن�ص اأو اللون اأو الدين اأو الراأي ال�سيا�سي اأو الإعاقة«.
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كما اأقر املجل�ص الت�رصيعي الفل�سطيني قانون رقم 4 لعام 1999م حقوق الأ�سخا�ص 
ذوي الإعاقة، وهو ُيعد الإطار القانوين الأ�سمل الذي ُيلزم ال�سلطة الوطنية واملوؤ�س�سات الأهلية 

والأفراد باحرتام و�سمان حقوقهم على راأ�سها حقهم يف التعليم.)عمرو: 2001: 10( .

2.املناهج ودورها يف تكريس حقوق ذوي اإلعاقة: 

الفل�سطينية، عرب تو�سية تبنتها ندوة  لقد ن�ساأت فكرة تاأ�سي�ص مركز تطوير املناهج 
هذه  اأي�ساً  وتبنى  1990م،  عام  اليون�سكو  يف  عقدت  التي  الفل�سطيني،  الأ�سا�سي  التعليم 
العايل،  التعليم  جمل�ص  مب�ساركة  القد�ص  يف  عقد  الذي  الثانوي،  التعليم  موؤمتر  التو�سية 
واليون�سكو، وطواقم الفرق الوطنية مل�رصوع توحيد املناهج عام 1993م، ومتابعة لتفاقية 
اإن�ساء  م، حتدد مبوجبها  عام 1994  والتعليم  الرتبية  وزارة  مع  اليون�سكو  اأبرمتها  دولية 
اليون�سكو  مع  بالتعاون  والتعليم  الرتبية  وزارة  قامت  وعليـه  املناهج«،  تطوير  »مـركز 
بالإ�رصاف على مركز تطوير املناهج الفل�سطينية، وقدمـت وزارة التعاون الدويل الإيطالية 

ميزانية املركز.)خطة املنهاج الوطني الأول 1998: 2( .
و�سمن خطة املنهاج الفل�سطيني الذي ُبدئ بالعمل بها اعتباراً من العام 1998 م، 
اأ�سبوعياً ملبحث الرتبية املدنية من ال�سف الأول الأ�سا�سي وحتى ال�سف  �ست ح�سة  خ�سِّ
التا�سع الأ�سا�سي، التي تركز على كيفية التعامل مع الآخرين، وحقوق املواطن وواجباته 

وتكافوؤ الفر�ص �سمن اإطار املواطنة.)خطة املنهاج الوطني الأول 1998: 24( .
وحني يتم النظر اإىل مبداأ تكافوؤ الفر�ص الذي يعّد اأ�سا�ص دميقراطية التعليم، ل يكون 
هناك م�سداقية لدميقراطية التعليم، ما مل يتحقق لكل فرد الفر�سة املنا�سبة وفق ما ميتلك 
من قدرات، مع توفري الإمكانات الالزمة لذلك، حيث ل ينبغي التمييز بني فئة واأخرى، �سواء 
تعليمية  يتمتعوا بخدمات  اأن  الإعاقة، بحيث يجب  الأ�سخا�ص ذوي  اأم من  كانوا عاديني 

وتاأهيلية مت�ساوية.)قزاز، 2003: 1( .
نظرية  على  الأخريين  العقدين  خالل  الإعاقة  ذوي  الأ�سخا�ص  تعليم  تطوير  ويرتكز 
الدمج يف التعليم، وهو دجمهم بالنظام التعليمي املعروف بالتعليم اجلامع، حيث يلتحق 
اأي نوع وخا�سة الإعاقة، ومبعني  اأي تفرقة من  كل طفل بالنظام التعليمي الر�سمي دون 
اأكرث دقة هو التعليم للجميع، والهدف العام للتعليم اجلامع هو: )دعم التعليم للجميع مع 
الرتكيز اخلا�ص على اإزالة احلواجز التي تعوق امل�ساركة والتعليم بالن�سبة للمراأة واجلماعات 

املحرومة والأطفال ذوي الإعاقة.( ر�ستم 1998: 5 9( .
وعلى �سعيد ت�سمني حقوق ذوي الإعاقة، واحلق يف التعليم، اأكد وزير الرتبية والتعليم 
العايل الفل�سطيني يف املوؤمتر الوطني للرتبية اخلا�سة عام 1997م، والذي حمل عنوان: “ 
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التعليم للجميع: نحو تعليم ل ي�ستثني اأحداً “، اأنه متت العناية بامل�سرية التعليمية يف ثالثة 
وتزويد  الإعاقة،  ذوي  الأ�سخا�ص  احتياجات  مع  ليتالءم  املكان  تاأهيل  منها:  اجتاهات 
وتاأهيل  امل�سادر،  بغرفة  يعرف  ما  اأو  الالزمة،  والألعاب  والأدوات  بالأجهزة  املدار�ص 
الأ�سخا�ص  مع  تتالءم  وكتب  ون�رصات  اأدلة  وا�ستحداث  الرتبويني،  واملر�سدين  املعلمني 
ذوي الإعاقة، كما اأكد على ت�سمني موا�سيع حول حقوقهم يف املناهج من خالل مباحث 
خلق  بهدف  الإ�سالمية  والرتبية  العربية،  واللغة  والبيئة،  ال�سحة  وعلوم  املدنية،  الرتبية 
 توجهات وممار�سات ايجابية فيما يتعلق بالتعامل معهم.)اأبو مرزوق 2008: 321 322( .

الأ�سخا�ص  اأكرث املقررات احلاملة حلقوق  اأنه من  الرتبية املدنية على  اإىل منهاج   وينظر 
ذوي الإعاقة، باعتبارها تتبنى اأهدافاً تدعو اإىل تعميق النتماء لدى الإن�سان الفل�سطيني، 
وتنمية قيم احلرية والدميقراطية، وحتقيق العدالة وامل�ساواة بني اجلميع، واعتبار القانون 

و�سيلة لتحقيق امل�ساواة بني املواطنني جميعاً.
وركز منهاج الرتبية املدنية يف الأ�س�ص الجتماعية للخطوط العري�سة للمنهاج- التي 
اإىل ال�سف التا�سع الأ�سا�سي-  اأقرت ال�سلطة الوطنية الفل�سطينية تدري�سه من ال�سف الأول 
على توفري العدالة الجتماعية وامل�ساواة بني فئات املجتمع الفل�سطيني دون متييز »، كما 
تتحدث الأهداف العامة ملرحلة التهيئة من ال�سف )1- 4( ، على اأنه ينبغي تطوير معارف 
عامة لدى الطلبة باحلقوق والواجبات، واحرتام الفوارق بني الب�رص، واأهمية روح التعاون 

والت�سامح والعمل اجلماعي.)اخلطوط العري�سة ملنهاج الرتبية املدنية، 1999م: 5 6( .
ويجب النظر باأهمية بالغة اإىل مو�سوع العدالة الجتماعية وامل�ساواة، وكل ما يتعلق 
بالتوجهات املجتمعية نحو الفئات الأ�سعف والأكرث تهمي�ساً يف املجتمع، و�سمان حقوقها 
يركز عليها منهاج  اأن  ينبغي  التي  الأ�سا�سية  الق�سايا  تكون من  اأن  التي يجب  ومتكينها، 
الإعاقة،  ذوي  الأ�سخا�ص  وحقوق  الن�ساء،  بحقوق  العرتاف  ذلك  وي�سمل  املدنية،  الرتبية 
وحقوق امل�سنني، و�رصورة احل�سول على فر�ص متكافئة جلميع املواطـــنني.)القزاز 2003: 

.)126

مشكلة الدراسة: 
الرتبية  ملنهاج  العامة  الأهداف  ا�ستعرا�ص  خالل  من  احلالية  الدرا�سة  م�سكلة  تربز 
يكفل  مدين  جمتمع  يف  لوطنه  املنتمي  الفل�سطيني  الإن�سان  اإعداد  اإىل  ت�سعى  التي  املدنية 
امل�ساواة للجميع، هذا املنهاج الذي يعّد الوعاء الثقايف الرتبوي والطريق املمنهج لإدراك 
احلقوق والواجبات، ومن هنا كان ل بد من ت�سمني الأ�سخا�ص ذوي الإعاقة كاأحد املحاور 
ال�سوء على مدى ت�سمني  الرتبية املدنية، وت�سليط  الإطار املفاهيمي ملنهاج  الرئي�سة يف 
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حقوقهم يف هذا املنهاج خالل مرحلة التهيئة من ال�سف )1- 4( الأ�سا�سي.
وت�سعى الدرا�سة اإىل االإجابة عن االأ�سئلة االآتية: 

الأ�سا�سي . 1  )4  -1( التهيئة  مرحلة  يف  املدنية  الرتبية  مباحث  ت�سمني  مدى  ما 
ملفاهيم ترتبط بحقوق الأ�سخا�ص ذوي الإعاقة.

ال�سف . 2 الإعاقة وفقاً ملتغري  الأ�سخا�ص ذوي  هل توجد فروق يف ت�سمني حقوق 
الدرا�سي يف منهاج الرتبية املدنية )1- 4( .

هل مت ت�سمني حقوق الأ�سخا�ص ذوي الإعاقة يف مباحث الرتبية املدنية ح�سب ما . 3
ورد يف اتفاقية حقوق الأ�سخا�ص ذوي الإعاقة وبروتوكولها املوقع يف 13 كانون الأول 

2006م.

أهداف الدراسة: 

هدفت الدرا�سة لتحقيق ما ياأتي: 
التعرف اإىل مدى ت�سمني املفاهيم اخلا�سة بالأ�سخا�ص ذوي الإعاقة، يف منهاج . 1

الرتبية املدنية لل�سفوف الأول والثاين والثالث والرابع الأ�سا�سية )مرحلة التهيئة( .
فح�ص الفروق يف ت�سمني حقوق وواجبات الأ�سخا�ص ذوي الإعاقة وفقاً ملتغري . 2

ال�سف الدرا�سي.
الإ�سهام يف تطوير وحت�سني حمتوى الكتاب من خالل التعديل واحلذف اأو الإ�سافة . 3

وحت�سني عملية التدري�ص، عالوة على توجيه عملية اختيار املحتوى الذي يتالءم وم�ستوى 
الطلبة.
تقدمي مقرتحات للجهة ذات الخت�سا�ص »وزارة الرتبية والتعليم – مركز املناهج« . 4

يف مو�سوع ت�سمني حقوق الأ�سخا�ص ذوي الإعاقة فى �سوء ما ت�سفر عنه نتائج الدرا�سة.

أهمية الدراسة 

مت تق�سيم اأهمية الدرا�سة اإىل ق�سمني: 
اأوالً- الناحية النظرية:  ♦
التعرف اإىل مدى ت�سمني حقوق الأ�سخا�ص ذوي الإعاقة يف منهاج الرتبية املدنية . 1

وحتديداً يف مرحلة التهيئة.
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الإعاقة . 2 ذوي  الأ�سخا�ص  وهم  املجتمع  فئات  من  مهمة  فئة  على  ال�سوء  اإلقاء 
وتعريف الطلبة يف مرحلة التهيئة بحقوقهم وواجباتهم.

منهاج . 3 يف  رئي�ص  كعن�رص  واحتياجاتهم  الإعاقة  ذوي  الأ�سخا�ص  حقوق  اإبراز 
الرتبية املدنية للمرحلة الأ�سا�سية الدنيا.

ثانياً- الناحية التطبيقية:  ♦
حتليل املنهاج للتعرف على نقاط القوة وال�سعف من خالل منهجية علمية �ستوفر . 1

اإطاراً مهماً لبناء منهاج الرتبية املدنية وتطويره.
التفكري . 2 اإمكانية  يف  املناهج  مركز   – والتعليم  الرتبية  لوزارة  مقرتحات  تقدمي 

يف تطوير منظومة حقوق الأ�سخا�ص ذوي الإعاقة يف منهاج الرتبية املدنية ب�سكل منظم 
ومتتابع.

ت�سمني حقوق الأ�سخا�ص ذوي الإعاقة كاأحد املحاور الرئي�سة يف الإطار املفاهيمي . 3
ملنهاج الرتبية املدنية، عند اإعداد كتب الرتبية املدنية بعد نهاية املرحلة التجريبية لها.

حتليل الكتب املدر�سية من حني لآخر يفيد يف الك�سف عن نقاط ال�سعف للعمل على . 4
اإزالتها، ونقاط القوة لالإبقاء عليها ودعمها.

حدود الدراسة: 
الرتبية  منهاج  يف  املقررة  املباحث  حمتوى  حتليل  على  احلالية  الدرا�سة  اقت�رصت 
للعام  الأ�سا�سي   )4  -1( ال�سف  من  التهيئة  مرحلة  يف  الفل�سطيني  املنهاج  يف  املدنية 

الدرا�سي 2012- 2013 م.

مصطلحات الدراسة: 
اأكرث  ◄ اأو  جانب  يف  اأدائه  م�ستوى  يف  ينحرف  من  كل  هو  االإعاقة:  ذو  ال�سخ�س 

من جوانب �سخ�سيته عن متو�سط اأقرانه العاديني اإىل احلد الذي يحتم معه �رصورة تقدمي 
خدمات، اأو وجود رعاية خا�سة كاخلدمات الرتبوية اأو الطبية اأو التاأهيلية اأو الجتماعية 

اأو النف�سية.)القريطي 1996: 16( .
يف  النمو  فى  امللحوظ  التاأخر  من  حالة  ولكنها  مر�ساً،  لي�ست  اأنها  الباحثان  ويرى 
الآخرين،  الطفال  لدي  توجد  ل  خا�سة  �سعوبات  عنها  ينتج  مما  اجل�سم،  وظائف  بع�ص 
وهذه ال�سعوبات واحلاجات ت�ستدعي توفري فر�ص خا�سة للنمو والتعليم واإ�ستخدام اأدوات 

واأ�ساليب خا�سة تنا�سبهم.
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وب�سكل  ◄ خلقي،  غري  اأو  خلقي  جزئي،  اأو  كلي  بعجز  امل�ساب  »ال�سخ�ص  املعوق: 
م�ستقر من حوا�سه اأو قدراته اجل�سدية اأو النف�سية اأو العقلية اإىل املدى الذي يحد من اإمكانية 

تلبية متطلبات حياته العادية يف ظروف اأمثاله من غري املعوقني.)ال�سعدي 2003: 19( .
ولفظ الإعاقة يدل على وجود خلل على م�ستوى ع�سو من اأع�ساء اجل�سم، اأو �سعوبة 

يالقيها الفرد يف القيام بن�ساطه اليومي ب�سورة طبيعية.
الرتبية املدنية: هي الرتبية التي ت�ساعد على تكوين مواطن م�سوؤول له دور م�سارك  ◄

وفاعل يف احلياة الجتماعية وال�سيا�سية من حيث احلقوق والواجبات، وعليه فاإنها توؤدي 
اإىل تعزيز جمموعة من ال�سلوكات التي تهدف يف املح�سلة النهائية اإىل ر�سم عالقة املواطن 
بوطنه والآخرين، وت�سمل عالقة الفرد باملجتمع وعالقة الفرد مع اجلماعة واجلماعة مع 

اجلماعة.)اخلطوط العري�سة ملنهاج الرتبية املدنية 1999: 4( .
على  قادراً  الإن�سان  فيها  ي�سبح  التي  ال�ساحلة  املواطنة  تعزز  التي  الرتبية  وهي 

ممار�سة حقوقه وواجباتة يف جمتمع يكفل له احلريات.
اأو �سعف  ◄ اأداء وظيفة، ويكون عادة من جراء �رصر  هو عدم القادرة على  العجز: 

يلحق به.)حنا اهلل 1998: 148( .
العادية،  ◄ املدار�ص  يف  اأقرانهم  مع  املعوقني  تعليم  اجلامع«  «التعليم  الدمج: 

واإعدادهم للعمل يف املجتمع مع النا�ص العاديني، مبعنى اآخر اأن يق�سوا اأكرب وقت ممكن مع 
اأقرانهم العاديني، واإمدادهم باخلدمات اخلا�سة اإذا لزم الأمر.)ال�سباح واآخرون: 8( .

وهو التعليم الذي ل ي�ستثني اأحداًمن الطلبة بغ�ص النظر عن الفروق الفردية وال�سعوبات 
والإعاقات التي تواجههم، ويلبي الحتياجات الفردية لكل منهم.

اأداء  ◄ مع  تتنا�سب  ب�سكل  عدلت  العادية،  باملدار�ص  �سف  غرفة  امل�سادر:  غرفة 
وظائف عدة كاأحد البدائل الرتبوية اخلا�سة يف املدار�ص العادية، يق�سي الطفل فيها جزءاً 

من وقته وبقية اليوم مع اأقرانه العاديني يف ال�سف العادي.)ال�سباح واآخرون2008: 9( .
ويرى الباحثان �رصورة وجود غرفة �سفية ملحقة باملدر�سة العادية جمهزة مبا يلزم 

من و�سائل واألعاب تربوية واأثاث منا�سب لتدري�ص ذوي الحتياجات اخلا�سة.

الدراسات السابقة: 

درا�سة دروي�س 2010 
اأجرى دروي�ص درا�سة هدفها التعرف اإىل مدى جناح منهاج الرتبية املدنية يف خلق 
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ثقافة مدنية فل�سطينية، درا�سة تقييمية، وقد طبقت هذه الدرا�سة عرب ا�ستبانة خا�سة على 
)62( معلماً ومعلمة، و )12( م�رصفاً و )6( من اأ�ساتذة اجلامعات، واأظهرت نتائج الدرا�سة 
ُيوؤد دوراً فاعالً يف تعزيز قيم الت�سامح  اأن منهاج الرتبية املدنية وما ت�سمنه من قيم مل 
واحلرية والتعددية، ويف التو�سيات يقرتح الباحث خطة وطنية لإعادة تقومي مدى احتواء 
الرتبية املدنية ب�سورة تف�سيلية، بحيث ي�ساير املنهاج هدفاً وحمتوى املتغريات  منهاج 
الأخالقيات  منظومة  وبخا�سة  الأر�ص،  على  احلياتية  امل�سكالت  اأكرث  ويالم�ص  اجلديدة، 

املهمة لأطفالنا وجمتمعنا.
درا�سة ال�سباح 2008.

اهتمت بدرا�سة ال�سعوبات التي تواجه دمج الطلبة املعوقني من وجهة نظر العاملني 
يف املدار�ص احلكومية يف فل�سطني، وهدفت الدرا�سة اإىل التعرف اإىل ال�سعوبات التي تواجه 
واأكدت  بفل�سطني،  احلكومية  املدار�ص  يف  العاملني  نظر  وجهة  خالل  من  املعوقني  دمج 

الدرا�سة على اأن برنامج الدمج يواجه �سعوبات عدة منها: 
اإ عداد برامج تربويه  - �سعوبة التعرف على احتياجاتهم ب�سورة خا�سة حتى يتم 

لها.
�سعوبة اإعداد املناهج املالئمة حلاجتهم. -
اختالف اإعاقتهم ودرجة الإعاقة، مما ي�سع على املدر�سة اأعباء كبرية. -
عدم كفاية التدريب الذي تلقاه املعلمون للتعامل مع ذوي الحتياجات اخلا�سة. -

واأو�ست الدرا�سة ب�رصورة: 
حتديد معايري لدمج الطلبة املعوقني باملدار�ص احلكومية بفل�سطني. -
زيادة عدد غرف امل�سادر باملدار�ص احلكومية، وتاأهيل الأبنية املدر�سية ملالءمة  -

احتياجات الطلبة ذوي الحتياجات اخلا�سة.
درا�سة اأبو مرزوق 2008: 

والتطبيق يف  الفكرة  )الدمج( بني  اجلامع  التعليم  برنامج  بدرا�سة  اأبو مرزوق  قامت 
مدار�ص قطاع غزة، وهدفت الدرا�سة اإىل اإظهار مدى اهتمام املناهج الفل�سطينية باحتياجات 
الأ�سخا�ص ذوي الإعاقة، ومنها تبني الوزارة جملة خا�سة باملكفوفني، والرتكيز عليهم يف 
منهاج الرتبية املدنية، حيث و�سعت درو�ساً كاملة، ونقاطاً خا�سة للنقا�ص يف �ستة مواقع 
ب�رصورة  الدرا�سة  واأو�ست  التا�سع،  ال�سف  اإىل  الثاين  ال�سف  من  املدنية  الرتبية  كتب  من 
الحتياجات  ذوي  الطلبة  لدمج  تربوية  بيئة  لإيجاد  الدولة  دخل  من  ميزانية  تخ�سي�ص 
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اخلا�سة بالطلبة العاديني من حيث الف�سول الدرا�سية املنا�سبة والو�سائل الرتبوية والأن�سطة 
املتنوعة.

درا�سة القزاز 2003: 
املدنية،  للرتبية  موحد  مفاهيمي  اإطار  اإىل  الو�سول  معوقات  بدرا�سة  القزاز  قامت 
وهدفت الدرا�سة اإىل التعرف على �سعوبة الو�سول اإىل اإطار مفاهيمي موحد للرتبية املدنية، 
يف غياب فل�سفة ر�سمية للرتبية املدنية، وتتحدث عن اأن اأي اأطار للرتبية املدنية يجب اأن 
عليها  تركز  اأن  التي يجب  الق�سايا  اأهم  واأن من  املواطنة،  تعريفاً حمدداً ملفهوم  يت�سمن 
الرتبية املدنية هي العدالة الجتماعية وامل�ساواة نحو الأ�سعف والأكرث تهمي�ساً يف املجتمع، 
واأن اأي اإطار مفاهيمي يجب اأن يحوي جمموعة من القيم الأ�سا�سية وال�رصورية للممار�سة 
املدنية، وتوؤكد �سعوبة الو�سول اإىل هذا الإطار املوحد؛ لأنه بحد ذاته يتناق�ص مع مفاهيم 
التعددية الفكرية واحلق يف الختالف، ويف تو�سياتها ترى �رصورة و�سع اإطار مفاهيمي 
يحوي جمموعة من القيم الأ�سا�سية وال�رصورية للمار�سة املدنية التي ميكن تعزيزها من 
خالل برامج تدخل تربوية، ومنها على �سبيل املثال ل احل�رص امل�سوؤولية الفردية واجلماعية 

والنتماء للجماعة والعرتاف بالآخر واحرتام حقوق الإن�سان.

الطريقة واإلجراءات: 

منهج الدراسة: 

اتبع الباحثان املنهج الو�سفي التحليلي لن�سجامه مع طبيعة هذه الدرا�سة، وكونه اأكرث 
املناهج مالءمة ملثلها، م�ستخدمني اأ�سلوب حتليل املحتوى: « وهو طريقة بحثية ت�ستخدم 
 ،  )Weber,1990,P.9( الن�ص«  من  �سادقة  با�ستدللت  للقيام  الإجراءات  من  جمموعة 
ويقوم على حتليل مدى ت�سمني حقوق الأ�سخا�ص ذوي الإعاقة يف مباحث الرتبية املدنية 
ل�سفوف املرحلة الأ�سا�سية الدنيا، مرحلة التهيئة يف ال�سفوف )1- 4( وقد اُعتمد معياران 

يف التحليل: 
الأول: معيار حتليل كثافة املفاهيم وتتابعها وتنوعها. ♦
الثاين: حتديد حقوق رئي�سة لذوي الإعاقة، وحتليل مدى ت�سمينها يف املباحث. ♦

جمتمع الدراسة وعينتها: 

تكون جمتمع الدرا�سة وعينتها، من مباحث الرتبية املدنية لل�سفوف الأ�سا�سية الدنيا 
واملطبقة على  الأ�سا�سي،  الرابع  ال�سف  اإىل  الأ�سا�سي  الأول  ال�سف  التهيئة من  يف مرحلة 
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طلبة هذه ال�سفوف يف فل�سطني خالل العام الدرا�سي 2012- 2013م، وبلغ عددها اأربعة 
مباحث رئي�سة.

إجراءات الدراسة: 

فئات التحليل: أ. 
اعترب الباحثان اإن فئة التحليل هي احلقوق اخلا�سة بالأ�سخا�ص ذوي الإعاقة التي 

يجب ت�سمينها يف مباحث الرتبية املدنية« عينة الدرا�سة«.
وحدات التحليل: ب. 

ميكن تق�سيم وحدات التحليل بناء على ما اأكده )طعيمة 1987: 102، 107( يف كتابه 
حتليل املحتوى يف العلوم الن�سانية، على النحو الآتي: 

الفقرات  - جمموعة  اأو  الفقرة  باأنها  ال�سياق  وحدة  تعريف  ميكن  ال�سياق:  وحدة 
العد  وحدات  اإىل  للتعرف  ودرا�سته  بفح�سه  الباحثان  يقوم  الذي  املتكامل  املو�سوع  اأو 

وا�ستخراجها منه.
وحيث اإن الهدف من التحليل هو تي�سري و�سف عنا�رص امل�سمون و�سفاً كمياً وكيفياً 
العد  وحدة  اختيار  طريق  عن  عنا�رص  اأو  فئات  اإىل  بالتحليل  امل�سمون  تق�سيم  طريق  عن 
وحدة  واعتربت  ودرا�ستها،  الفئات  هذه  ح�ساب  ميكن  حتى  للدرا�سة،  املنا�سب  وال�سياق 
ال�سياق يف هذه الدرا�سة هي كل فقرة مت�سمنة حلقوق الأ�سخا�ص ذوي الإعاقة كما وردت 

يف كتب الرتبية املدنية للمرحلة الأ�سا�سية الدنيا.
الظاهرة، وقد  - تكرار  اأ�سغر وحدة يظهر من خاللها  الت�سجيل: وهي  اأو  العد  وحدة 

لتلك  الكمي  وللتقدير  املحتوى  لتحليل  الكلمة  وحدة  الدرا�سة  هذه  يف  الباحثان  ا�ستخدم 
املحتويات، ومبا اأن املفهوم معنى ذهني لأحداث اأو مواقف اأو اأ�سياء يعرب عنها بكلمة اأو 
م�سطلح، وحتليل حمتواه ُيعّد و�سفاً دقيقاً للمحتوى ويتمتع بن�سبة عالية من املو�سوعية 
وال�سمول وا�ستخراج النتائج باأ�سلوب �سهل ومي�سور فقد اعتمد املفهوم املعرب عنه بكلمة اأو 
عبارة كوحدة اأ�سا�سية للعد يف هذه الدرا�سة، واعتربت وحدة العد يف هذه الدرا�سة هي كل 

مفهوم خا�ص بحقوق الأ�سخا�ص ذوي الإعاقة مبا فيها ال�سورة املعربة عن هذه احلقوق.
معامل الثبات: 

اأ�سلوب التحليل من قبل الباحثني يف هذه الدرا�سة، واإعادة التحليل لتحديد  اُ�ستخدم 
الثبات، حيث قام الباحثان بتحليل كتب الرتبية املدنية للمرحلة الأ�سا�سية الدنيا، كما قام 
زميل اآخر بتحليلها على وحدات وفئات التحليل نف�سه، وبعد ذلك ُطبقت معادلة )هول�ستي( 
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التحليلني؛ حيث كانت ن�سبة التفاق ت�ساوي 88% وهي ن�سبة  حل�ساب درجة التفاق بني 
مقبولة.

وقد حدِّد معامل الثبات يف هذه الدرا�سة وفقا للمعادلة الآتية: 

حيث M =عدد الفئات التي يتفق عليها الباحثون 
 ،”Holisti1969: P.140 ”التفاق والختالف” التي حللت  الفئات  N1 N2= جمموع 

وهي كالآتي: 

ولتحقيق اأهداف هذه الدرا�سة اتبع الباحثان االآتي: 
اأوالً:  ●
الطالع على الدرا�سات التي تناولت حتليل املحتوى يف املناهج الفل�سطينية ب�سكل  -

عام.
الطالع على مباحث الرتبية املدنية يف املنهاج الفل�سطيني لل�سفوف يف مرحلة  -

واملطبقة على طلبة هذه  الأ�سا�سي،  الرابع  ال�سف  اإىل  الأ�سا�سي  الأول  ال�سف  التهيئة، من 
مباحث  اأربعة  عددها  وبلغ  م،  الدرا�سي 2012 2013  العام  فل�سطني خالل  ال�سفوف يف 

رئي�سة.
ت�سميم جدول يو�سح ت�سمني حقوق الأ�سخا�ص ذوي الإعاقة يف مباحث الرتبية  -

املدنية يف املنهاج الفل�سطيني يف مرحلة التهيئة )1- 4( الأ�سا�سي، م�ستمالً على ال�سف 
والوحدات والدرو�ص ونوع الإعاقة والتكرار، جدول رقم )1( .

حتليل حمتوى املباحث امل�ستهدفة، وفقاً للجدول رقم )1( . -
تفريغ البيانات يف اأ�سكال تو�سح عدد مرات التكرار التي ورد فيها حقوق وواجبات  -

الأ�سخا�ص ذوي الإعاقة وفقاً لل�سف الدرا�سي، اجلدول )7( .
ثانياً:  ●
ت�سميم جدول من قبل الباحثني حول حقوق ذوي العاقة اعتماداً على ما ورد يف  -

اتفاقية حقوق الأ�سخا�ص ذوي الإعاقة وبروتوكولها املوقع يف 13 كانون الأول 2006م 

C R = 2M K
N1N2

معامل الثبات = عدد فئات التفاق 2
عدد نقاط التفاق + عدد نقاط الختالف

100X%88 =
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يف مقر الأمم املتحدة يف نيويورك، وُفتح باب توقيعها يف 30 اآذار/ مار�ص 2007.
ذوي  - حقوق  جلدول  وفقاً  الدرا�سة  مو�سوع  املدنية  الرتبية  كتب  حمتوى  حتليل 

يف  وامل�سمنة  بها  يتمتعون  التي  احلقوق  على  الرتكيز  مدى  ملعرفة   )8( اجلدول  الإعاقة 
منهاج الرتبية املدنية.

نتائج الدراسة: 

اأولً: النتائج املتعلقة بالإجابة عن ال�سوؤال الأول يف الدرا�سة:  ◄
ن�ص ال�سوؤال الأول على: 

»ما مدى ت�سمني مباحث الرتبية املدنية يف مرحلة التهيئة )1- 4( 
االأ�سا�سي ملفاهيم ترتبط بحقوق االأ�سخا�س ذوي االإعاقة؟« 

التهيئة  ال�سوؤال، ُحلِّلت مباحث الرتبية املدنية لل�سفوف يف مرحلة  لالإجابة عن هذا 
)1- 4( الأ�سا�سي، املطبقة يف مدار�ص فل�سطني، كما هو مو�سح يف اجلدول )1( : 

الجدول (1) 
التكرارات والنسب المئوية لتوافر حقوق األشخاص ذوي اإلعاقة في مباحث التربية المدنية 

لمرحلة التهيئة في الصفوف (1� 4) في فلسطين كما هي موزعة على وحدات ودروس المباحث

عدد ال�سف
الوحدات

عدد 
الدرو�س

عدد الدرو�س احلاملة حلقوق 
الن�سبة املئوية التكرار نوع االإعاقةاالأ�سخا�س ذوي االإعاقة

للتكرارات ح�سب الدرو�س

اإعاقة ب�رصية 7262الأول
7،7%2واإعاقة حركية

5،9%1اإعاقة حركية6171الثاين
- -  ـ- 614الثالث
12،5%2اإعاقة حركية2 *416الرابع

6،8 %237355املجموع

* مت تخ�سي�ص در�ص كامل يف كتاب ال�سف الرابع الأ�سا�سي بعنوان: معا نحافظ على 
حقوق املعاق، ويتحدث عن اإعاقة حركية فقط.
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اأوالً: ال�سف االأول االأ�سا�سي الرتبية املدنية. ●
يت�سح من اجلدول )1( ما ياأتي: 

، )23( وحدة، فيها أ.  التهيئة )1- 4(  الرتبية املدنية ملرحلة  بلغ جمموع وحدات 
املدنية  الرتبية  مباحث  يف  الإعاقة  ذوي  الأ�سخا�ص  حقوق  تكرار  وجمموع  در�ساً،   )73(
لل�سفوف الأول والثاين والثالث والرابع مل يظهر �سوى )5( مرات فقط من اأ�سل )73( در�ساً 
 )26( اأ�سل  من  الأول  ال�سف  يف  مرتني  �سوى  تظهر  مل  حقوقهم  واأن   )%  6،8( ن�سبته  مبا 
در�ساً مبا ن�سبته )7،7 %( ، اأما ال�سف الثاين فكان تكراراً واحداً من اأ�سل )17( در�ساً بن�سبة 
)5،9 %( ، يف حني كانت ن�سبة ال�سف الثالث الأ�سا�سي )�سفراً( ، اأما ال�سف الرابع فكانت 
اأي�ساً تكرارين من اأ�سل )16( در�ص بن�سبة )12،5%( ، ونرى هنا اأن ن�سبة ت�سمني حقوق 

الأ�سخا�ص ذوي الإعاقة قليلة جداً وحتتاج اإىل الهتمام والتعزيز.
اأن جميع التكرارات يف الكتب املدر�سية تتحدث عن نوعني من الإعاقة هي )الإعاقة ب. 

الأرا�سي  يف  الإعاقات  من  اأنواع   )7( هناك  باأن  علمُا  فقط،  احلركية  والإعاقة  الب�رصية 
الفل�سطينية، ح�سب م�سح اجلهاز املركزي لالإح�ساء الفل�سطيني 2011 م، وهي الآتي: 

الجدول (2) 
اإلعاقات ونسبة انتشارها في األراضي الفلسطينية (2011) .

ن�سبة انت�سارهانوع االإعاقةالرقم

L0،6ب�رصية
0،4�سمعية2
1،3حركية3
0،6التذكر والرتكيز4
0،6التوا�سل5
0،7بطء التعليم6
0،4*النف�سية7

وفيما ياأتي نتائج حتليل حمتوى مباحث الرتبية املدنية لكل �سف على حدة، وفقاً 
لكل وحدة وما فيها من درو�ص اآخذين ال�سفوف الدرا�سية بعني العتبار.

* م�سح الأفراد ذوي الإعاقة 2011 م، تقرير النتائج الر�سمية، 
ال�سوؤون  ووزارة  الفل�سطيني  لالإح�ساء  املركزي  اجلهاز 

الجتماعية، رام اهلل، فل�سطني، 2011 م، �ص20.
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الجدول (3) 
وصف وتكرارات مفاهيم حقوق األشخاص ذوي اإلعاقة في مبحث التربية المدنية 

موزعة على وحدات الصف األول األساسي
الجزء األول

املجموع التكرار نوع االإعاقة الو�سف/ ملحظات عنوانه الدر�س  الوحدة: العنوان 

 

 -  - اأ�سمي الأول
الأوىل: 

هويتي املدر�سية
 -  - اأنا ومدر�ستي الثاين
 -  - بالدي جميلة الثالث
 -  - يل حقوق وعلي واجبات الرابع
 -  - نعتني بنظافتنا الأول

الثانية: 
- اأنا نظيف  - نظافة الأ�سنان الثاين

 -  - نهتم بنظافة طعامنا الثالث

 

1

 -  - الأول يف البيت

الثالثة: 
اأنا واأ�رصتي

 -  - عيد ميالد فرح الثاين

 -  - يف اأ�رصتي اأتعلم املحافظة على 
الأ�سياء الثالث

 اإعاقة ب�رصية

 جاء على �سكل ن�ساط 
رقم )2( ، �سفحة )39( 
يف الدر�ص الرابع » وهو 

�سورة لطفل ي�ساعد رجل 
�رصير يقطع ال�سارع.

الأ�رصة ت�ساعدنا يف حل امل�ساكل الرابع

الجزء الثاني

املجموع التكرار نوع االإعاقة الو�سف/ ملحظات عنوانه الدر�س  الوحدة: العنوان 

 

 -  - اإىل مدر�ستي الأول

الرابعة: 
النظام

 -  - ال�سالمة على الطريق الثاين
 -  - النظام يف غرفة ال�سف الثالث
 -  - نحافظ على نظام احلديقة العامة الرابع
 -  - احلوار و�سيلة التعلم الأول اخلام�سة: 

احلوار مع 
الآخرين

 -  - احلوار و�سيلة التفاهم الثاين
 -  - احلوار يعرب عن امل�ساركة الثالث
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املجموع التكرار نوع االإعاقة الو�سف/ ملحظات عنوانه الدر�س  الوحدة: العنوان 

 

1

 -  - الإلتزام والنظام الأول

ال�ساد�سة: 
قيم من احلياة

اإعاقة 
حركية

جاء على �سكل �سورة يف 
�سفحة )24( لطفلة وهي 

ت�ساعد رجل كبري ال�سن من 
الأ�سخا�ص ذوي الإعاقة 

يف دفع الكر�سي املتحرك، 
ويتم طرح ال�سوؤال الأول 
من التقومي يف الدر�ص: 

كيف تتعامل مع كبار ال�سن 
واملراأة واحلامل والعجزة.

اأعامل النا�ص كما اأحب اأن 
يعاملوين الثاين

 -  - الأمانة الثالث
حتمل امل�سوؤولية الرابع

م�ساعدة الآخرين الأول ال�سابعة: كيف 
ن�ساعد الآخرين 

نتعاون جميعاً يف خدمة احلي الثاين
كيف نت�رصف يف احلوادث الثالث
نحافظ على الأمالك العامة الرابع
 يت�سح من اجلدول )3( ما ياأتي: 

اأن عدد متثيل حقوق الأ�سخا�ص ذوي الإعاقة، يف مبحث الرتبية املدنية لل�سف أ. 
الأول الأ�سا�سي كان )2( من اأ�سل )26( در�ساً مبا ن�سبته )7،7 %( ، 

الدر�ص )4( بعنوان )الأ�رصة ب.   ، )اأنا واأ�رصتي(  الثالثة بعنوان  الوحدة  التكرار �سمن 
ت�ساعدنا على حل امل�سكالت( ، الن�ساط )2( ، على �سيغة �سورة لطفل ي�ساعد رجالً ي�سري على 
كر�سي متحرك يف قطع ال�سارع، وهنا يجب التاأكيد على اأن ممار�سة الأ�سخا�ص ذوي الإعاقة 

حلقوقهم، ل ترتجم على �سبيل امل�ساعدة اأو ال�سفقة.
التكرار الثاين جاء يف الوحدة ال�ساد�سة بعنوان )قيم من احلياة( يف الدر�ص الثاين ت. 

بعنوان )اأعامل النا�ص كما اأحب اأن يعاملونني( ، وهي اأي�ساً لطفلة ت�ساعد رجالً كبري ال�سن 
واملراأة  ال�سن  كبار  مع  تتعامل  كيف  �سوؤال:  طرح  يتم  وحتتها  املتحرك،  كر�سيه  دفع  يف 
واحلامل والعجزة، والواقع اإن ا�ستخدام كلمة عجزة، يعّد مثرياً لكثري من الت�ساوؤلت، ويبدو 
اأن هذا امل�سطلح قد و�سع يف غري اإطاره ال�سحيح، كما اأن ن�سبة التمثيل حلقوقهم قليلة جداً، 

وحتتاج اإىل اإعادة نظر وتعزيز.
اأن ما طرح يف منهاج ال�سف الأول الأ�سا�سي هو احلديث عن اإعاقة حركية فقط.	. 
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ثانياً: ال�سف الثاين االأ�سا�سي الرتبية املدنية. ●
الجدول (4) 

وصف وتكرارات مفاهيم األشخاص ذوي اإلعاقة في مبحث التربية المدنية 
موزعة على وحدات الصف الثاني األساسي

الجزء األول

املجموع التكرار نوع االإعاقة الو�سف/ ملحظات عنوانه الدر�س  الوحدة: العنوان 

 
 -  -  - مدر�ستنا نظيفة الأول الأوىل: 

النظافة من 
حولنا

 -  -  - هيا ن�سارك الثاين
 -  -  - نحافظ على النظافة الثالث
 -  -  - نحافظ على النظام يف اأ�رصتنا الأول

الثانية: 
- نحرتم النظام  -  - نحرتم النظام يف مدر�ستنا الثاين

 -  -  - النظام مهم يف حياتنا الثالث

 
 -  -  - نتحدث ون�ستمع الأول الثالثة: 

اأنتحاور ونبقى 
اأ�سدقاء

 -  -  - نتفق كثرياً ونختلف اأحياناً الثاين
 -  -  - القتناع لي�ص �سعفاً الثالث

الجزء الثاني

املجموع التكرار نوع االإعاقة الو�سف/ ملحظات عنوانه الدر�س  الوحدة: العنوان 

1

 - لكل منا دوره الأول

الرابعة: 
- نعمل معاً اإعاقة حركية

جاء على �سكل ن�ساط يحمل 
رقم )2( يف �سفحة )12( وهو 

لأطفال عائدون من املدر�سة 
ي�ساعدون زميلتهم يف امل�سري 

على الكر�سي املتحرك 

ن�ساعد اأ�رصتنا والآخرين الثاين

 - ن�سارك اأ�سدقاءنا الثالث
 - نت�سابه كثرياً الأول اخلام�سة: 

- نتعارف على الآخرين نحن والآخرون الثاين
  - اأتعرف على بيئتي الأول

ال�ساد�سة: 
رحلة مدر�سيةنحن اأ�سدقاء البيئة الثاين

 - نحن اأ�سدقاء البيئة الثالث
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يت�سح من اجلدول )4( ما ياأتي: 
الثاين أ.  لل�سف  املدنية  الرتبية  مبحث  يف  الإعاقة  ذوي  الأ�سخا�ص  متثيل  عدد  اأن 

الرابعة  الوحدة  اأ�سل )17( در�ساً مبا ن�سبته )5،9 %(، وورد �سمن  الأ�سا�سي كان )1( من 
بعنوان: )نعمل معاً( يف الدر�ص )4( بعنوان: )ن�ساعد اأ�رصتنا والأخرين( ، الن�ساط رقم )2(، 
على �سكل �سورة لأطفال عائدين من املدر�سة ي�ساعدون زميلتهم يف دفع الكر�سي املتحرك.

اأن ما ورد يف منهاج الرتبية املدنية لل�سف الثاين الأ�سا�سي هو اإعاقة حركية فقط.ب. 
اأن ن�سبة متثيل حقوق الأ�سخا�ص ذوي الإعاقة قليلة وهي بحاجة اإىل تعزيز.ت. 
ثالثاً: ال�سف الثالث االأ�سا�سي الرتبية املدنية. ●

الجدول (5) 
وصف وتكرارات مفاهيم حقوق األشخاص ذوي اإلعاقة في مبحث التربية المدنية 

موزعة على وحدات الصف الثالث األساسي
الجزء األول

املجموع التكرار نوع االإعاقة الو�سف/ ملحظات عنوانه الدر�س  الوحدة: العنوان 

 
 -  -  - اأحرتم راأي الآخرين الأول

الأوىل: 
- اأنا والآخرون  -  - نختلف ونتحاور الثاين

 -  -  - لكل منا راأيه الثالث
 -  -  - اأتقبل الآخرين الأول الثانية: 

- الت�سامح  -  - نتبادل الت�سامح الثاين

 
 -  -  - العمل بروح الفريق الأول الثالثة: 

- التعاون  -  - بالتعاون ننجح الثاين

الجزء الثاني

املجموع التكرار نوع االإعاقة الو�سف/ ملحظات عنوانه الدر�س  الوحدة: العنوان 

  -  - نتطوع جميعاً الأول
الرابعة

 - نخطط لعمل تطوعي يف املدر�سة الثاين
 - نتعلم كي نعمل الأول

- اخلام�سة نتكامل يف العمل الثاين
 -  - احرتام اأ�سحاب املهن املختلفة الثالث
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املجموع التكرار نوع االإعاقة الو�سف/ ملحظات عنوانه الدر�س  الوحدة: العنوان 

  -  - �سائح بالدي �سيفي الأول
ال�ساد�سة 

 - كيف ن�سجع ال�سياحة الثاين

يت�سح من اجلدول )5( ما ياأتي: 
ل يوجد يف منهاج الرتبية املدنية لل�سف الثالث الأ�سا�سي اإىل ما ي�سري اإىل حقوق  -

الأ�سخا�ص ذوي الإعاقة، وهذا يحتاج اإىل اإعادة نظر وتعزيز.
رابعاً: ال�سف الرابع االأ�سا�سي الرتبية املدنية. ●

الجدول (6) 
وصف وتكرارات مفاهيم حقوق األشخاص ذوي اإلعاقة في مبحث التربية المدنية 

موزعة على وحدات الصف األول األساسي
الجزء األول

املجموع التكرار نوع االإعاقة الو�سف/ ملحظات عنوانه الدر�س  الوحدة: العنوان 

 

 -  -  - احلياة الأ�رصية تفاهم وم�ساركة الأول

الأوىل: 
اأ�رصتي

 -  -  - من واجبات الأهل والأبناء الثاين

 - اأهلنا قدوتنا الثالث

 - واجبات الأ�رصة جتاه املجتمع الرابع

 -  -  - اختالف النا�ص ل يلغي اأخوتهم الأول الثانية: 
الإن�سان يحرتم 

الآخرين
 -  -  - قيمنا الثاين

 -  -  - القيم يف حياتي الثالث

 -  -  - جمتمعي هو اأ�رصتي الكبرية الرابع
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د. فخري دويكاتمدى تضمني حقوق األشخاص ذوي اإلعاقة في منهاج التربية املدنية الفلسطيني 

الجزء الثاني1*
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جاء على �سكل �سورة يف �سفحة رقم )21( ل�سخ�ص من ذوي الإعاقة على 
كر�سي متحرك اأمام جمعية رعاية املعاقني.
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* تحمل صفحة غالف الجزء الثاني من كتاب التربية المدنية للصف الرابع األساسي،   <?>
صورة لطفل من األشخاص ذوي اإلعاقة على كرسيه المتحرك (‘عاقة حركية) يمارس حقه 

في االنتخابات.
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 يف اجلزء الثاين من الكتاب مت تخ�سي�ص در�ص كامل لالأ�سخا�ص لذوي الإعاقة 
بعنوان: معاً نحافظ على حقوق املعوق من �سفحة )29 32( : 

 ويف مقدمة الدر�ص: 
 ال�سورة الأوىل لطفل على كر�سي متحرك يلعب كرة ال�سلة، وال�سورة الثانية 

فتاة ت�سع ع�سا للم�ساعدة على جانب املقعد الدرا�سي و�سورة.
وحمتوى الدر�ص: اأقراأ واأفكر 

 )ذهب التالميذ يف زيارة اإىل احتاد املعوقني، واجتمعوا مع رئي�ص الحتاد، 
وجرى احلوار التايل: 

 حممد: ما اأهم الن�ساطات التي تقومون بها؟ .
 رئي�ص الحتاد: نهتم ب�سوؤون املعاقني.

حممد: هل ميكن اأن تعطينا اأمثلة على ذلك؟ 
رئي�ص الحتاد: بكل �رصور، فنحن نطلق ا�سم ذوي الحتياجات اخلا�سة على 

كل من اأ�سابه اإعاقة ب�رصية اأو حركية اأو غريها، ونحن نتابع ق�سايا توظيف 
املعوقني، كما نقوم بتاأهيل املعوقني وتدريبهم، ون�ساعدهم يف احل�سول على 
عمل، كما نتابع اأن يكون لكل عمارة �سكنية ممر خا�ص باملعوقني وغري ذلك.
علي: اإن املجتمع يهتم باملعوق ويحر�ص على تاأهيله يف احلياة هو جمتمع 

يتميز بالتما�سك واحلب.
يف نهاية الزيارة �سكر التالميذ رئي�ص الحتاد على ح�سن تعاونه، وخرجوا وهم 

ي�سعرون بتقدير عمل هذه املوؤ�س�سة الوطنية.
نناق�ص: �سوؤال1: كيف يعمل احتاد املعوقني على رعاية املعوق؟ .

 �سوؤال 2: لو اأردت توجيه عبارة للقائمني على احتاد املعوقني، ماذا تقول؟ 
ن�ساط 1: نبحث، ونكتب اأ�سماء معوقني اأبدعوا واأ�سهموا اإ�سهامات متميزة يف 

املجالت التالية: 
1 الأدب.2 ال�سعر.3 الخرتاعات.

ن�ساط 2: جنري مقابلة مع �سخ�ص من ذوي الحتياجات اخلا�سة يف بلدنا، 
ونكتبها، ون�ساله خاللها جمموعة اأ�سئلة، ثم ن�ستعر�ص ما دار يف اللقاء اأمام 

زمالئنا يف ال�سف.
التقومي: 1 ما الواجب امللقى على الدولة نحو ذوي الحتياجات اخلا�سة؟ 

2 ماذا نقرتح على موؤ�س�سات املجتمع من ن�ساطات ت�سهم يف دمج ذوي 
الحتياجات اخلا�سة باملجتمع؟ 

3 باعتقادك، كيف ينظر النا�ص اإىل املعوقني؟ ما راأيك يف هذه النظرة؟ .ا�ستنتج: 
1 الإعاقة لي�ست نهاية احلياة، بل باعثة للعمل والتحدي.

2 ذوو الحتياجات اخلا�سة بحاجة اإىل قوانني خا�سة حتمي حقوقهم.
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يت�سح من اجلدول )6( ما ياأتي: 
الرابع أ.  لل�سف  املدنية  الرتبية  مبحث  يف  الإعاقة،  ذوي  حقوق  متثيل  عدد  اأن 

الوحدة  التكرار يف  ، وورد  ن�سبته )12،5 %(  اأ�سل )16( در�ساً مبا  الأ�سا�سي كان )2( من 
الرابعة بعنوان: )املجتمع الذي نريده مرتني، مرة على �سكل ن�ساط يف الدر�ص الأول: بعنوان 
)الت�سامن بني النا�ص( ومرة ثانية على �سكل �سورة ل�سخ�ص من ذوي الإعاقة على كر�سي 

متحرك اأمام جمعية رعاية املعوقني.
مت احلديث عن الأ�سخا�ص ذوي الإعاقة يف الوحدة الرابعة وعنوانه: املجتمع الذي ب. 

نريده، الدر�ص )3( كامالً وهو بعنوان: معاً نحافظ على حقوق املعوق، ويبداأ الدر�ص بع�سف 
ذهني على �سكل طالب من ذوي الإعاقة يلعب كرة ال�سلة مع زمالئه، وهو يجل�ص اأي�ساً على 
كر�سي متحرك، و�سورة طالبة كذلك ت�سع اإىل جانب مقعدها عكازين للم�سي مب�ساعدتهما، 

وحمتوى الدر�ص عبارة عن زيارة لحتاد املعوقني.
اأن هذا الدر�ص يجب اأن يكون اأكرث عمقاً يف مناق�سة حقوق املعوقني، بخا�سة اأننا ت. 

نتحدث عن طلبة ال�سف الرابع الأ�سا�سي، واأن حقوق الأ�سخا�ص ذوي الإعاقة ل يقت�رص على 
بع�ص اخلدمات التي تقدمها احلكومة لهم، وعلى نظرة املجتمع اإليهم، وينبغي احلديث عن 

حقوقهم وهمومهم، وكيفية اإ�رصاكهم يف املجتمع.
اأن ما ورد يف ال�سف الرابع الأ�سا�سي يناق�ص نوعاً واحداً من الإعاقات وهو الإعاقة 	. 

احلركية فقط.
اإعادة النظر يف هذا املنهاج بحيث ُتبنى م�سفوفة الرتبية املدنية  وبناء عليه يجب 
اأو ما يعرف باخلطوط العري�سة لهذا املنهاج بحيث يجب ت�سمني حقوق الأ�سخا�ص ذوي 
الإعاقة يف املباحث ب�سكل منا�سب مل�ستوى الطلبة، وبحيث ياأتي احلديث عن حقوق ذوي 

الإعاقة ب�سكل كامل.
ثانياً: النتائج املتعلقة باالإجابة عن ال�سوؤال الثاين يف الدرا�سة:  ◄

»هل توجد فروق بني املباحث يف مدى ت�سمني حقوق االأ�سخا�س ذوي 
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املدنية  الرتبية  منهاج  الدرا�سي يف  ال�سف  ملتغري  وفقاً  وكفايته  االإعاقة، 
)1- 4(«؟ 

الإعاقة،  ذوي  الأ�سخا�ص  حقوق  ت�سمني  مدى  حول  الثاين  ال�سوؤال  على  لالإجابة 
التكرارات  الدرا�سي يف منهاج الرتبية املدنية )1 4( ، حللت  وكفايته وفقاً ملتغري ال�سف 

والن�سب املئوية، كما هو مو�سح يف اجلدول )7( .
الجدول (7) 

التكرارات والنسب المئوية لتوافر حقوق األشخاص ذوي اإلعاقة 
في مباحث التربية المدنية لمرحلة التهيئة في الصفوف (1� 4) في فلسطين 

كما هي موزعة على وحدات ودروس المباحث

عدد الدرو�س احلاملة حلقوق عدد الدرو�سعدد الوحداتال�سف
الن�سبة املئوية التكرار نوع االإعاقةاالأ�سخا�س ذوي االإعاقة

للتكرارات ح�سب الدرو�س

اإعاقة ب�رصية 7262الأول
7،7%2واإعاقة حركية

5،9%1اإعاقة حركية6171الثاين
- -  ـ- 614الثالث
12،5%2اإعاقة حركية2 416الرابع

6،8 %237355املجموع

من خالل اجلدول )7( يت�سح الآتي: 
الرابع . 1 وال�سف  الأول  ال�سف  ل�سالح  التكرارات  مرات  عدد  يف  فروقاً  هناك  اأن 

الأ�سا�سي، حيث بلغ عدد التكرارات لكل منهما )2( ، وهي ن�سبة �سئيلة اإذا ما قي�ست بعدد 
ويف  در�ساً،   )16( الرابع  وال�سف  در�ساً،   )26( الأول  ال�سف  حوى  حيث  كمعيار،  الدرو�ص 

ال�سف الثاين تكرار واحد من اأ�سل )17( در�ساً وهي ن�سبة �سئيلة كذلك.
اأنه مل يتم احلديث نهائياً عن الأ�سخا�ص ذوي الإعاقة يف ال�سف الثالث بالرغم من . 2

اأن الكتاب املدر�سي حوى )14( در�ساً، وهذا اأوجد فرقاً يف التكرارات بني ال�سف الثالث من 
جهة، وبني بقية ال�سفوف من جهة اأخرى.

اأن هذا يتعار�ص مع الت�سل�سل املنطقي والتدرج يف عر�ص هذه احلقوق يف منهاج . 3
الرتبية املدنية، لل�سفوف التي يتم تدري�سها مبا يتالءم والفئة العمرية.
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وبناء عليه يجب اإعادة النظر يف هذا املنهاج بحيث يتم ت�سمني حقوق ذوي الإعاقة 
خالل  من  مدرو�سة  روؤية  وفق  مت�سل�سل  ب�سكل  املدنية  بالرتبية  اخلا�سة  املباحث  كل  يف 

م�سفوفة عامة للرتبية املدنية.
ثالثاً- النتائج املتعلقة بالإجابة عن ال�سوؤال الثالث يف الدرا�سة:  ◄

 هل �ُسمرّنت حقوق ذوي االإعاقة يف مباحث الرتبية املدنية ح�سب ما 
ورد يف اتفاقية حقوق االأ�سخا�س ذوي االإعاقة وبروتوكولها املوقع يف 13 

كانون االأول 2006م.
يف  الواردة  احلقوق  اإىل  م�ستندين  الآتي  اجلدول  م  مِّ �سُ الثالث  ال�سوؤال  عن  لالإجابة 
اتفاقية حقوق الأ�سخا�ص ذوي الإعاقة وبروتوكولها املوقع يف 13 كانون الأول 2006م، 

وفح�ست تكرارات ت�سمني حقوقهم يف كتب مباحث الرتبية املدنية: 
الجدول (8) 

في المجال المدني التكرارات 

لكل �سخ�ص احلق يف املعاملة بالطريقة نف�سها، وامل�ساوة عدم التمييز على اأ�سا�ص الإعاقة.1 
 لكل �سخ�ص احلق يف احلياة بحرية وم�ساواة وامل�ساركة بالن�ساطات العامة.2
 لكل �سخ�ص احلق يف طلب امل�ساعدة القانونية عندما يحتاجها.3
2لكل �سخ�ص احلق يف التعليم.4
 لكل �سخ�ص احلق يف الرعاية ال�سحية.5
 لكل �سخ�ص احلق يف العي�ص بكرامة.6
لكل �سخ�ص احلق يف امل�ساواة اأمام القانون واللجوء للق�ساء على قدم امل�ساواة.7
لكل �سخ�ص احلق يف احلياة الأمنة وعدم التعر�ص للعنف اأو التعذيب.8

 في المجال الثقافي واالجتماعي التكرارات

لكل �سخ�ص احلق يف الزواج وتكوين ا�رصة.1 
2لكل �سخ�ص احلق يف الرعاية الجتماعية وال�سمان.2 
لكل �سخ�ص احلق يف تطوير ذاته ومهاراته.3
لكل �سخ�ص احلق يف احرتام حقوقه �سمن احرتام حقوق الآخرين.4
لكل �سخ�ص احلق يف التعبري عن الراأي و�سمان امل�ساركة ال�سيا�سية.5
لكل �سخ�ص احلق يف العي�ص امل�ستقل والندماج باملجتمع.6
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 في المجال االقتصادي

لكل �سخ�ص احلق يف م�ستوى كافل للحياة.1 
1لكل �سخ�ص احلق يف العمل �سمن تكافوؤ الفر�ص.2 
لكل �سخ�ص احلق يف التاأهيل وامل�ساركة يف التنمية.3
لكل �سخ�ص احلق يف تلقي التدريب الكايف من اأجل العمل.4

 مدى تضمين حقوق األشخاص ذوي اإلعاقة في منهاج التربية المدنية الفلسطيني 
في المرحلة األساسية الدنيا

 (مرحلة التهيئة من الصف 1- 4) 

الن�سبة املئوية للتكرارات ح�سب الدرو�سالتكرار حقوق ذوي االإعاقةعدد الدرو�سعدد الوحدات

2،73 %2لكل �سخ�ص احلق يف التعليم2373
لكل �سخ�ص احلق يف الرعاية 

2،73 %2الجتماعية وال�سمان

1،36%1لكل �سخ�ص احلق يف العمل

من خالل اجلدول )8( يت�سح الآتي: 
ما . 1 ح�سب  الإعاقة  ذوي  الأ�سخا�ص  حقوق  ت�سمني  يف  وا�سحاً  نق�ساً  هناك  اأن 

كانون   13 يف  املوقع  وبروتوكولها  الإعاقة  ذوي  الأ�سخا�ص  حقوق  اتفاقية  عليه  ن�ست 
التعليم مرتني من خالل )73( در�ساً، واحلق  الأول 2006م، فهي مل تورد �سوى احلق يف 
يف الرعاية الجتماعية مرتني من خالل )73( در�ساً من ال�سف الأول حتى ال�سف الرابع 
الأ�سا�سي، بن�سبة 2،73 % لكل منهما، اأما احلق يف العمل فقد ورد مرة واحدة بتكرار مقداره 

.1،36
وامل�ساوة . 2 ال�سحية،  )الرعاية  يف  احلق  جتاهلت  املدنية  الرتبية  مباحث  كتب  اأن 

�سمن تكافوؤ الفر�ص( ، وهو من املتطلبات ال�رصورية لالأ�سخا�ص ذوي الإعاقة، التي تعّد 
اأركاناً اأ�سا�سية يف التفاقية.

اأن هذا يتعار�ص مع الت�سل�سل املنطقي والتدرج يف عر�ص هذه احلقوق يف منهاج . 3
�ص مبا يتالءم والفئة العمرية. الرتبية املدنية، لل�سفوف التي تدرَّ

ومن خالل النتائج ال�سابقة يرى الباحثان باأن هناك �رصورة ملحة للعمل على و�سع 
اإطار مفاهيمي متدرج ملنهاج الرتبية املدنية يف املراحل كافة، ولي�ص يف مرحلة التهيئة 
فقط، حيث يراعي هذا الإطار املفاهيمي حقوق الأ�سخا�ص ذوي الإعاقة، واأن يكون متدرجاً 
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بحيث ي�سمل جميع ال�سفوف التي تدر�ص هذا املنهاج مبا يتنا�سب مع الفئة العمرية.
على اأن هناك اأمراً يف غاية الأهمية وهو ت�سمني جميع فئات الإعاقة يف هذا املنهاج، 
وعدم اقت�سار املو�سوع على فئات حمددة من الإعاقة بحيث ي�سمل الن�ص وال�سورة، كما 
يجب تكري�ص املفاهيم اخلا�سة بهم يف الأن�سطة اخلا�سة باملنهاج، ويف الأن�سطة املدر�سية 

ب�سكل عام، بحيث ي�سعرون باأهميتهم ودورهم يف املجتمع.

التوصيات: 
ت�سمني حقوق الأ�سخا�ص ذوي الإعاقة، باعتبارها حموراً من املحاور الرئي�سة يف . 1

الإطار املفاهيمي ملنهاج الرتبية املدنية، �سمن خطة �ساملة ومتوازنة.
متثيل جميع فئات الأ�سخا�ص ذوي الإعاقة يف املنهاج الفل�سطيني، وعدم الرتكيز . 2

على الإعاقة الب�رصية والإعاقة احلركية فقط.
املباحث . 3 يف  منطقي  وت�سل�سل  بتدرج  الإعاقة  ذوي  الأ�سخا�ص  حقوق  عر�ص 

وال�سفوف التي ُتدَر�ص، مبا يتالءم مع الفئة العمرية 
الفر�ص، . 4 الإعاقة كحقوق، واعتماد مبداأ تكافوؤ  الأ�سخا�ص ذوي  اإىل ق�سايا  النظر 

ومبداأ امل�ساركة.
اإرباك حول م�سطلح . 5 الطلبة يف  اإدخال  والبتعاد عن  املفهوم،  التوحيد يف طرح 

الأ�سخا�ص ذوي الإعاقة.
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