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ABSTRACT: 
 Studying the concept of disability and the description and analysis of the problems that can 

face the physically disabled persons in the built environment are considered one of the most 

important issues that have not received sufficient attention by specialists in the field of 

architecture and urbanism. Actually, the physically disabled people face many barriers in 

Egyptian schools so that they can`t easily participate in society. So, it may lead them to isolation 

or exposure to more disabilities or accidents. Accordingly, this may affect their education, 

especially in light of the programs of integrating people with physical disabilities with healthy 

ones in one school. Therefore, removing those obstacles is one of the most important priorities 

of effective architectural work towards various disability issues. The research paper aimed to 

identify the spaces constituting the external environment in school buildings in Egypt through 

studying the state of the external spaces at the Future International School in Luxor, and to 

check their suitability to the requirements of the Egyptian code of the physically disabled. 

Further, the research aimed at monitoring the barriers that do not meet the functional 

requirements of people with physical disabilities, and studying the impact of those barriers on 

different groups of physically disabled children or adults. The research results revealed that the 

components of the external spaces at the Future International School meet the requirements of 

the Egyptian Code for the Disabled by 38%, and that 44% of the requirements have not been 

met. Further, 18% of the requirements exist, but they do not conform to the requirements of the 

code. Also, the results showed that those barriers have a very weak impact on the impaired 

persons in the upper extremities, while the impact is more severe on those who are impaired in 

the lower extremities, especially wheelchair users. Finally, the barriers are represented in the 

paths, external roads, slopes and the external stairs of the school. 

keywords: the disability; disabled persons; international schools; Obstacles of the built 

environment. 
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 ملخص:ال

يُعد دراسةة مههم  اإلااقة ووميةيو وويليا المالةكال التي يمكن تو ومجأل األصةاام المعاقين حركييا لي البيلة المبنية من 

تهم القضايا التي لم ويظى باالهتما  الكالي من قبا الماتصين لي مجال العمارة والعمراو, حيث يماجأل األصاام المعاقمو 

ي الكثير من التيديال لي البيل ة المبنية الاارجية لي مدارس التعليم لي مصةر, والتي اند وعاملهم معها لنو لل  يصةع   حركيا

من املية مالةةةاركتهم لي المجتمو, وي دل  لى انعهالهم تو وعر ةةةهم لمهيد من اإلااقة تو اليماد ي مما ي  ر الى وعليمهم  

حدةي وبالتالي لنو  زالة ول  العمائق من خايةةة لي  ا برامد دمد األصةةاام المعاقين حركييا مو األيةةياد لي مدارس وا

تهم توليةال العمةا المعمارا الهااا نيم قضةةةةايا اإلااقة الماتلهةي وهدق المرقة البيثية  لى التعرق الى الهرامال المكمنة 

باألقصر,  للبيلة الاارجية لي األبنية المدرسةية لي مصةر من خال دراسةة حالة الهرامال الاارجية بمدرسةة المستقبا الدولية  

ومدل مادمتها لمتطلبال الكمد المصةةةةرا للمعاقين, وريةةةةد ما بها من ويديال ال ولبي المتطلبال الم يهية ل صةةةةاام 

المعةاقين حركيةيا, ودراسةةةةة وةك ير ولة  المعمقةال الي الهلةال الماتلهةة من المعةاقين حركيةيا األغهةال تو البةال يني وقةد وميةةةةا 

%,  38ارجية بمدرسةةة المسةةتقبا الدولية ولبي متطلبال الكمد المصةةرا للمعاقين بنسةةبة البيث  لى تو مكمنال الهرامال الا

% من المتطلبةال ممجمدة ولكنهةا مير مطةابقةة لمتطلبةال الكمدي كمةا تو لتلة  18% من المتطلبةال لم يتم ولبيتهةا, وتو    44وتو  

ما وك يرها تكثر صةةةدة الى األصةةةاام المعمقال وك ير  ةةةعيو جديا الى األصةةةاام المصةةةابمو لي األغراق العليا, بين

المصةةابمو لي األغراق السةةهلى خايةةة مسةةتعملم الكراسةةي المتيركة, ووتركه ول  المعمقال لي المسةةارال والطرقال 

 الاارجية والمنيدرال والسالم الاارجية بالمدرسةي 

 البيئة المبنية.اإلعاقة؛ األشخاص المعاقون؛ مدارس التعليم الدولية؛ معوقات  الكلمات المفتاحية:

 مقدمة: 
 و البيث لي المسةائا الكهيلة بدمد األصةاام المعاقين حركيا  ةمن للال المجتمو من تهم توليال العما المعمارا الهااا  

اهتما  الجهال الرسةةمية وال ير رسةةمية لي مصةةر   مو نيم قضةةايا اإلااقة الماتلهة, والتي تيةةبه االهتما  بها من األوليال

لي  ا   األولميالبقضةةاياهم الماتلهةي ويعتبر  زالة امائق البيلة المبنية بمدارس التعليم األسةةاسةةي لي مصةةر من تهم ول   

لين وجمد امائق ناوجة ان اد  ولبية متطلبال الكمد المصةةةرا للمعاقين, والتي يكمو لها وك يرال الى األصةةةاام المتعام

معها من األصةاام المعاقين وميرهم, ياتلو وك ير ول  المعمقال حسة  درجة المعمقال ونمو وصةدة اإلااقة اليركيةي من 

, ودراسةةة وك ير ول  باألقصةةرهنا يكوي هذا البيث ليريةةد ول  التيديال من خال دراسةةة حالة مدرسةةة المسةةتقبا الدولية  

 المعاقين حركيايالمعمقال الى الهلال الماتلهة من األصاام 

 :البحثية اإلشكالية
وعتبر  اهرة اإلااقة من بين الظماهر التي ارلتها مجتمعال دول العالم الماتلهة، والتي وتهايد بالكا مليم ي والير 

ي  [14]% من سكاو العالم يتعايالمو مو صكا من تصكال اإلااقة15(,  لى تو حمالي  2011 حصادال منظمة الصية العالمية )

ومثا للة المعاقين , و% من السكاو  7ي10مصر وغبقيا لإلحصادال الرسمية لنو نسبة األصاام المعاقين ومثا حمالي  ولي  

ي منهم حمالي   العديد من المالكال تهمها اد  وملير متطلباوهم    , ويماجهمووبالتالي لهم تكثر للال المعاقين   .[1]%59حركيا

لي  ا وجمد امائق وويديال لي    لليها من انعكاسال سلبيةي وتعا م ول  المالكاالم يهية لي البيلة المبنية, وما يترو  ا

الهعالة لي األنالطة الماتلهة التي ويتاج  لى اليركة واالنتقالي وبالتالي وقلا   مالاركتهم  دوووك يرال ويمل  لها  البيلة المبنية  

   لمتنماةي من اندماجهم  من للال المجتمو تو وجعلهم تلراد لاالين لي ميادينأل ا

لمدارس التعليم األساسي لي مصر نجد تنها ويمل العديد من التيديال والعقبال التي   الاارجية  وبالنظر  لى البيلة المبنية

ي, كما تنها  وهتقر  لى المعايير والممايهال واالصتراغال  وعرقا من سهملة اليركة تو االستعمال ل صاام المعاقين حركيا

التي ورااي مت يقو الع د الى    ول   ونعكسي  طلباوهمالهنية  انعهالهم، تو تو  المعاقين حركييا لي  المالكال الى األصاام 

 من   , وبالتالي التقلياالمجتمو تو األصاام المييطين بالالاص المعاق لمساادوأل لي الميمل والتمتو بالادمال التعليمية

 أليلاالين لي اتلرادي  وجعلهماندماجهم  من للال المجتمو  ملر

 أهداف البحث:
ي لي الهرامال الاارجية ألبنية مدارس التعليم  هالتيديال والصةعمبال التي يماجدراسةة   ▪ ها األصةاام المعاقين حركيا

 لي مصر من خال دراسة حالة مدرسة المستقبا الدولية باألقصري
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دة  المار  , ولاةارجيةة بمةدارس التعليم الةدوليةةويةديةد مةدل وطبيق متطلبةال األصةةةةاةام المعةاقين حركيةيا لي الهرامةال ا ▪

 بالكمد المصرا للمعاقيني

دراسةة مدل وك ير المعمقال والتيديال الممجمد لي الهرامال الاارجية ألبنية مدارس التعليم الدولية لي مصةر الى   ▪

يي  الهلال الماتلهة من األصاام المعاقين حركيا

 البحث:  يةفرض
تسس المية، وسهم    ىالمبنية الو  اإلااقة اليركية  امادمة الهرامال الاارجية بالمدارس التعليمية بمصر لذووقييم    ة و املي

 وعتبر ويديال البيلة المبنية من تكبر العمائق التي و، المدرسيةلي و و وصمر كاما لمالكلة المعاقين حركييا لي البيلة 

وماجههم, لما لها انعكاسال سلبية ومنعهم  

المجتمو للال  المالاركة  من  , من 

 كتالي. فرضية البحثوبالتالي تكون 

المخممارجميممة  لمممعموقممات    " المفمراغممات 

تمثيير على   بمالممدارس التعليميمة بمصممممر

 في ظلفئات األشمخاص المعاقين حركيا   

تليممات   تطبيق متطلبممات وجود قصممممور 

للمعمماقين   المصممممري  أبنيممة    علىالكود 

" كما مدارس التعليم األسماسمي في مصمر 

   (ي1بالالكا )
 .للبحث(: يوضح العالقة بين العناصر األساسية 1شكل )

 أدوات ومنهج دراسة الحالة:
أعتمد الباحث على مجموعة من األدوات والوسائل التي تمكنه من تحقيق أهداف البحث من خالل منهجية متكامل من يالية  

 (  كتالي:2مراحل  شكل )

الهيارة الميدانية ليالة الدراسةة, وليها يتم  جراد المسةه الميداني, وويليا مكمنال الهرامال الاارجية   :ىالمرحلة األول ❖

بهاي وااتماداي الى الماحظة الالةةاصةةية للباحث والتصةةمير الهموممرالي, يتم ريةةد المعمقال والتيديال التي وماجأل 

ي ليها, والتي ويمل دوو  مكانية ال  ميمل تو االستعمال من قبلهمياألصاام المعاقين حركيا

: ووعتمد الى نتائد المرحلة السةةابقة, لباسةةتادا  تدوال القياس )صةةري, قياس, ميهاو تلممنيم (, وقائمة  المرحلة الثانية ❖

ي من قبا الباحث, والتي وتضةمن متطلبال األصةاام المعاقين حركييا, بالكمد المصةرا للمعاقين, يتم   التقييم المعدة مسةبقا

[, حيث يتم و ةو 1ل مادمة الهرامال الاارجية بالمدرسةة غبقا لمتطلبال الكمد المصةرا للمعاقين , جدول  وقييم مد 

 اامة التقييم المناسبة كتالي: 

 (Ο ) للعناير التي ولبي متطلبال الكمد من خال الماحظة والريد تو القياسي مناسب : 

 (Ө ):للعناير التي ال ولبي متطلبال الكمد من خال الماحظة والريد تو القياسي  غير مناسب 

 للعناير والمتطلبال ال ير ممجمدةي  غير موجود:( ●)

 كما وم  همال بعض المتطلبال الماردة بالكمد المصرا لعد  االحتياج  ليها لي التقييمي 

ووتم بنادي الى نتائد ريةةد معمقال البيلة المبنية لي الهرامال الاارجية بالمدرسةةة, وليها يتم دراسةةة   الثالثة:المرحلة   ❖

يي ووعتمد املية التقييم لي هذل المرحلة  وويليا وك ير ول  المعمقال الى الهلال الماتلهة من األصةةةاام المعاقمو حركيا

ر المعمقةال الى كةا مظهر من مظةاهر اإلاةاقةة,  وتراو  هةذل  الى منهجيةة يتم ليهةا منه درجةال وم ةةةةه صةةةةدة وةك ي

الدرجال من يةةهر درجة )اند اد  وجمد وك ير لمعمقال البيلة المبنية الى الالةةاص المعاق(,  لى االةةر درجال )لي  

اية  حالة اسةتيالة وعاما الالةاص المعاق مو معمقال البيلة المبنية(, ولل  بعد االسةتعانة بءراد الماتصةين لي مجال را

يي  المعاقين من تخصائي التكهيا والعاج الطبيعي, واالستماو آلراد األصاام المعاقين حركيا

 

 
 

 

 
 

 

 

 

 
 الدراسة الميدانية  )الباحث(.(: مراحل منهج 2شكل )

استتتتتتتتتتتتتتتنتتتتبتتتتا  

التتتتمتتتتعتتتتوقتتتتات 

التتمتت يتتر  عتتلتتى 

األشتتتتتتتتتتختتتتاص 

 المعاقين حركيا  

 زيار  ميدانية

رصد وتحليل معوقات 

الفراغات الخارجية 

 بمدرسة المستقبل

تقييم مالءمتتة الفراغتتات 

الختتارجيتتة بتتالمتتدرستتتتتتتتة 

ين  ق معتتتا ل لبتتتات ا ط ت م ل

 حركيا  بالكود المصري.

تثيير  دراستتتتتتتة تقييم 

الفراغتتتات معوقتتتات 

 الخارجية بالمدرسة

على الفئات المختلفة 

 من المعاقين حركيا  

المرح

لة 
المرحلة 

 الثانية

المرحلة 

 الثالثة
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 مفهوم اإلعاقة: -1
اإلااقة بكنها "لقداو تو اليد    Disabled peoples Internationalوعرق المنظمة الدولية ل لراد المصابين بالعجه  

االوهاقية الدولية ليقمق  تما    .[17]من لرم المالاركة لي اليياة الطبيعية للمجتمو بنهس الكيهية والمستمل المتا  لآلخرين"

(، لتعرق األصاام لوا اإلااقة بكنهم "كا من يعانمو من ااهال غميلة األجا بدنية تو  2006األصاام لوا اإلااقة )

اقلية تو لهنية تو حسية قد ومنعهم لدل التعاما مو ماتلو اليماجه من المالاركة بصمرة كاملة ولعالة لي المجتمو الى قد   

 . [15]رين"ة مو اآلخ ا المساو

 اإلعاقة الحركية: -2
الجسمية واليركية,   يتهق تها االختصام الى وعريو ممحد لإلااقة  الهلة ووصنيهها  ولم  تلراد هذل  لل  لصعمبة حصر 

ي  ي بكنهم الذين ممحديا, ولكن يمكن وعريو األلراد المعاقين    وصنيها من اجه اظمى تو اضلي تو اصبي تو  "يعانمو    حركيا

مهمنة وضعو وويد من القدرة الى استادامهم ألجسامهم بالكا ااتيادا وغبيعي مما ي  ر الى مالاركتهم   يابة ييية  

  ي[6]مال التربمية والطبية والنهسية الااية لمساادوهمومما يستداي وملير الاد  ,اليياوية

, ي ويرل الاطي [2]كاألغراق والمهاياوُعرق اإلااقة اليركية الى تنها اجه لي و يهة تاضاد الجسم المتصلة باليركة  و

تو اإلااقة اليركية وتمثا لي لقداو جهئي تو كلي لقدرة الالاص الى القيا  بالمهارال اليركية )كالمالي والمقمق, وحما  

معين كالاللا    يونتد ان وقصير تو خلا و يهي بدن, والتي  األصياد, ويعمد ونهول الدرج, واستادا  األيابو للكتابةييي الخ(

, وخلو المركييي  لى مير لل  من والروماويه السهلى الربااي, وبتر األغراق وصلا األغهال واليروق والضممر العضلي  

سي المتيرك, والعكاز واألغراق الصنااية كراإلااقال اليركيةي والتي قد يضطر معها  لى استادا  معينال غبية كالعصا وال

 ي [5]ابة تو الطبااةتو وسائا مساادة كاألدوال المساادة للكت

ي تو    ألويصنو القانمو المصرا الالاص لو  ااقة حركية متى كاو لدي ي تو اضليا خلا لي الجهاز اليركي سماد كاو اصبيا

هيكلييا بالكا مستقر, ي دا  لى اد  قدروأل الى تداد اليركال الكبرل تو الدقيقة الص رل بكهادة ومكنأل من تداد تنالطة اليياة  

المعتادة   التدخال  اليممية  بعد  ولل   المجتمو,  لي  التكيو  الى  قدروأل  الى  ي  ر  مما  آلة  تو  لرد  مساادة  دوو  باستقالية 

   ي [8]والعاجال الطبية

 :الحركية تصنيفات اإلعاقة -2-1
اإلااقة االجتمااي    يتم ويو  الجان   ليها  يتالاب   لي جمانبها حيث  ومتداخلة  األبعاد  متعددة  بكنها  النهسي  وكمالكلة 

ي وبالتالي لنو هذل التصنيهال قد وتعدد ولق العاما الذا ي خذ لي  [4]عليمي والتكهيلي, ولل  بصمرة يصع  الهصا بينهموالت

االاتبار اند التصنيوي للم نظرنا  لى سب  العجه نجد تو هناك مجمماة من المعاقين وعجه ألسباب ورا ية تو تسباب خلقية  

  ا حس  ااما الهمن والثبال مثا: مجمماة المعاقين التي وضم لوي وقد يتم التصنيو  [10]تو بسب  اليماد  واليروب وهكذا

 ي[9]العاهال المهمنة التي ال يرجى صهاؤها, والمجمماة األخرل من لول العجه الطارئ الما ا للالهاد

ا الدمامي, والتهاب ووتعدد وصنيهال اإلااقة اليركية )مثا: حاالل صلا األغهال والبتر, و ممر العضال, وحاالل الالل

 األاصاب وميرها( والتي لكا منها خصائصها المميهةي

وقد اقتصرل هذل الدراسة الى للال اإلااقة اليركية التي يُستاد  معها وسائا مساادة الى اليركة, حيث  و هناك ادة   

يرك, من قبا األصاام المصابمو  للال من المعاقين يستادممو وسيلة مساادة واحدةي الى سبيا المثال استادا  الكرسي المت

بنااقال حركية متعددة بدد من الاليامخة وحتى حاالل الاللا الدماميي هذا من جان  ومن جان  آخر لنو لتل  المسائا  

 وك ير لي االاتبارال والمتطلبال التصميمية للمعاقيني  

ي  ويمكن حصر المسائا المساادة الى اليركة لي: مسند الهراو تو اإلب,, والمالا ية, والكراسي المتيركة, وقد وم استثناد بعضا

من المسائا مثا العكاز لسهملة وعاما مستادميأل مو معمقال البيلة المبنية, وكذل  األغراق الصنااية ولل  لصعمبة حصر 

اق العليا  استاداماوها, كما صملت الدراسة بعض للال اإلااقال اليركية التي ال ويتاج  لى وسائا مساادة مثا  ااقة األغر

 وجبيس تو بتر لتل  األغراقي  

 :الحركية اإلعاقة مشكالت -2-2
حدوها من صاص ألخر, ولل  وبعيا لنمو اإلااقة   مالكال كثيرة ومتعددة, واتلو لي نمايتها واليركية  ونجم ان اإلااقة  

حيث وعتبر امائق البيلة المبنية من ي  [9]المالكال, باإل الة  لى العماما البيلية والمجتمعية  ول هأل مو  يوصاصية المعاق ووكي

ا الى األصاام المعاقيني    تكثر المالكال وك يري

 معوقات البيئة المبنية:  -2-2-1
والما  معاقين, وهي  ت   تيياد  تكانما  المستعملين, سماد  الاارجية الى جميو  تو  الداخلية  المبنية  البيلة  و  ر امائق 

ي كاو نماألالمعمقال التي وصع  ليها حركة الهرد   يرل ظوومنعأل من ممارسة األنالطة العادية اليممية التي يمارسها ن  المعاق تيا

المعاقين لي ماتلو  األصاام  ي وبالتالي لهي ويمل دوو مالاركة  [11]العادا بالكا ي  ر الى وكيهأل مو البيلة المبنية المييطة

 ي[7]جمان  اليياة, وو دا  لى  يابتهم باإلحباغ وانعهالهم ان المجتمو
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 التعريف بحالة الدراسة )مدرسة المستقبل الدولية باألقصر(: -3
دولية معتمدة  , وهي مدرسة  2 6000الى مساحة حمالي    األقصر   بميالظةوقو مدرسة المستقبا الدولية صرق مدينة الطمد  

الثانمية   التربية والتعليم ومنه صهادة  الثقالي البريطاني ووزارة  وقم  جامعة  , كما  البريطانيةمن جامعة كامبريدج والمركه 

وواد   ISO9001-2015. حايلة الى صهادة بالمدرسة, كما تو المدرسة    التعليميةكمبردج باإلصراق الكاما الى العملية  

ي, وبالتالي ي  المدرسة نطاق ج رالي كبير لهي وقو بين مدينتي األقصر واسنا, وه المدرسة المحيدة بالميالظة المعتمدة دوليا

 جيد كيالة دراسيةي لهي مثال 

 وصف المدرسة:  -3-1
 , حيث وم واصةيص 20 ألالبالغ ار ةبالجهة البيرية, و الالةارو الرئيسةي ى: للمدرسةة  ا  مداخا المداخل المدرسمة -أ

اند مرلة األمن ماصةص للهائرين والعاملين    األوسة,لمدرسةة, والمدخا  الاايةة باواألومبيسةال المدخا ال ربي للسةيارال  

 بالمدرسة, تما المدخا الالرقي بدوو استادا ي

, وملعبين  غهالاأل أللعابمظللة  ومناغق, ومبيسال بالجهة ال ربيةامماقو سيارال و وتكمو منوالفراغات الخارجية:  -ب

ي  ي ويتم رب, العناير السابقة حما  سباحة   نالادتحدهما ل لعاب المتعددة , واآلخر بالجهة الالرقية لكرة القد , كما يتم حاليا

 (ي3, صكا ) خارجيةمالال مسارال ب

هنما  :  أسممممبماب اختيمار حمالمة المدراسممممة  -3-2

أسممممباب متعدد  دعب الباحث اختيار حالة الدراسممممة  

 منها:

بعد تو   ✓ الثانية  المروبة  لي  وكوي  التعليمية  المباني 

المباني السكنية التي يروادها جميو تلراد المجتموي 

احتياجال األصاام ها بما يلبي  تلنو وهيل وبالتالي  

ي يكمو لأل مردود  يجابي الى حالتهم  المعاقين حركيا

 ويجعلهميسهم لي دمجهم داخا المجتمو  والنهسية 

 تلراد لاالين ليألي

ابأل توجأل القصمر والمعمقال التي يمكن وماجأل وتال ✓

الهرامال الاارجية المعاقين حركييا لي  األصاام  

اليأل يمكننا وطبيق مقترحال اليلمل و،  بالمدارس

ولبية  وضمن  التي  التصميمية  األداة  و و  و 

ي, الى جميو المدارس لي  احتياجال المعاقين حركيا

  مصري
 لمدرسة المستقبل الدولية  )الباحث((: الموقع العام 3شكل ) 

اإلااقة اليركية هم دمجهم مو األيياد لي مدرسة واحدة، والى الرمم من   ااألسلمب المتبو لي وعليم الطاب لو ✓

 يجابيال تسلمب الدمد, من خال اكتساب متيدا اإلااقة مهارال األيياد ومالاركاوهم لي األنالطة الماتلهةي  ال تنأل  

دماجهم مو تقرانهم األيياد لي حال اد  ومالر البيلة المناسبة التي ولبي احتياجاوهم الم يهية لنو لل  ينعكس الى ان

 وبالتالي ينمى لديهم الالعمر بالعجه ورمبتهم لي االنعهال ان المجتموي     

مبان ✓ حيث  من  حديثة  مدرسة  وهي  الدولية(,  المستقبا  )مدرسة  الدولية  المدارس  الى  حدل  الدراسة  حالة  ها  ياقتصر 

وبالتالي لمن المهترض تنها ولبي المتطلبال كما تنها وقو   ر,وم  نالادها بممالقة هيلة األبنية التعليمية بمص  ووجهيهاوهاي

  من نطاق ج رالي ياد  صريية كبيرة من المجتمو لي ميالظة األقصري

 تقييم مالءمة الفراغات الخارجية بحالة الدراسة لذوى اإلعاقة الحركية:  -4
 الفراغات الخارجية: رصد وتحليل معوقات  -4-1

ا من التيديال والصعمبال ت ناد وعاملهم مو اناير ومكمنال البيلة يماجأل األصاام المعاقمو حركي ي بجميو للاوهم بعضي ا

الاارجية بالمدرسة, ولل  بسب  اد  ولبية ول  العناير للمتطلبال التصميمية المناسبة لهم والتي تقروها تكماد المعاقيني والتي 

 يمكن  برازها اند دراسة كا انصر من انايرها كتالي:  

   :المسارات والطرقات الخارجية وملحقاتها -4-1-1

ت الهرامال األخرل بعضها ببعض, والتي يج  تو وووعتبر من  يتم رب,  يتم من خالها  العناير الاارجية والتي  ملر هم 

الاارجية  وبدراسة المسارال    [16]العرض الكالي ل صاام الذين يستادممو الكراسي المتيركة, تو السير لي مجمماال

األصاام تو  نجد  المستقبا  مستعملي    بمدرسة  خاية  ي  والكراس  تدوالالمعاقين حركيا بعض    وماجههمالمتيركة    ي التنقا 

 ى ال ا  ييتمالمستاد  لتل  المسارال  باغ  لال  من خال المسارال الاارجيةي  التيديال ت ناد التيرك بين العناير والهرامال
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كما ومجد بعض العمائق الدائمة كمالارب الميال,   (ي4, صكا )ة الكراسي المتيركةمن حرك    صعة وُ زنتمدال واناير بار

ووعيق من سهملة اليركة, كما  ا من اروض المسارال الاارجية  لوقوالم قتة كالمقااد وتحماض الههمر وميرها, وجميعها  

 ا الىوالكا خطري   وليها   كن االنتبال  يم  ال  التي(, و5, صكا )لةظالم  تامدةمثا    ماحظتهاال يمكن  التي    ومجد بعض العمائق

 الص اريالطاب  جميو المستعملين خاية

  
جانب من المسارات حول الملعب الكبير  (: 4شكل ) 

 بالمدرسة  )تصوير الباحث(.
 يوجود عوائق دائمة وم قتة تعيق مسارات الحركة(: 5شكل ) 

 )تصوير الباحث(.

مناسي  بعض المسارال, والتي لم يتم وصميمها كمنيدرال تو وملير منيدرال اندها, صكا  لي المدرسة ومجد و ييرال لي  

(, مما يعنى تنها ال ولبي المتطلبال التصميمية للمعاقين, والتي  والير  لى تو الت يرال الرتسية لي مناسي  المسارال ال 6)

كما ومجد درجال سالم متهالكة ورب, بين المسارال ي  [81]تلقي  2راسي :    1واند زيادوها يتم صطهها بميا  ,  [12]سم2وهيد ان  

 يالاارجية الهرامالم ظالمسارال مير كالية لرب, مع ول  وت  (ي باإل الة  لى7لال المناسي  الماتلهة, صكا )

 :منحدر صعود األرصفة -4-1-2

(, مما يييا من يعمدها من  8األريهة, صكا )منيدرال لصعمد  من    ا  تاد  وملير    خال الهيارة الميدانية واحظ  من     

 الكراسي المتيركة, تو يصع  من سهملة يعمدها لبعض الهلال األخرلي ي قبا األصاام مستعمل

 
 

وجود فرق منسوب بين مسارات الحركة لم يتم (: 6شكل ) 

 تصميمها كمنحدر  )تصوير الباحث(.

الوصول بين مسارات الحركة المختلفة   ساللم متهالكة تصعب من (:  7) شكل 

 )تصوير الباحث(.

 :أماكن انتظار السيارات -4-1-3

ار مير مناسبة ليركة ظاالنت  مكاو  تر يةو  تال   ,  ة ربيالمدرسة بالجهة ال  مدخا  ار منظماكن االنتتبالرمم من قرب       

ي   األصاام , واد  واألصااموكذل  اد  وجمد لصا بين حركة السيارال    ي(ةورابية ومير مريمل  تر ية)  المعاقين حركيا

االنت تماكن  ورب,  مسارال  والمداخا  ظوملير  واد   األخرلار  الماصص   رصاديةاللتال  وملير  ,  المكاو  لسيارال   اند 

 (ي9األصاام المعاقين كما هم مم ه بالالكا )



 "دراسة حالة: مدرسة المستقبل الدولية باألقصر"  التعليمية بمصر لذوى اإلعاقة الحركيةتقييم مالءمة الفراغات الخارجية بالمدارس 

412 
 

  
عدم توفير منحدر لصعود الرصيف أمام المدخل الرئيسي  (:8شكل )

 للمدرسة  )تصوير الباحث(. 

أماكن انتظار السيارات والباصات غير مرصوفة (:9شكل )

 وا يتوافر بها أرصفة  )الباحث(.

 :المقاعد الثابتة -4-1-4

عيق مسارال ووالمتا  منها    ,بالمدرسة  مل  الهرامال الاارجيةتلي    بالقدر الكالي  د  وملير مقااد للجلمسا  ظمن الماح

كما هم مم ه  كبار السن    اليركة, كما تو ول  المقااد بكبعاد ي يرة وبالتالي لهي ماصصة للطاب لق, ومير مناسبة لهلال

 (, السابقي5بالالكا )

 المفتوحة ومنا ق اللعب: الساحات  -4-1-5

ي خاية األغهال منهم, حيث تنها وساادهم لي وكمين الصداقال  ووعتبر من تهم العناير بالنسبة ل صاام المعاقين حركيا

لديهمزيادة  و المعرلية  المهارال  ونمية  من  يعهز  مما  األيياد  تقرانهم  مو  االجتمااية   ,التهااا  الهمائد  من  العديد  وكس  

 .[19]بطة بالقبمل, وبالتالي من الضرورا منه ه الد األغهال حق اللع  والعيش لي بيلة خالية من العمائقوالهكرية المرو

ولي مدرسة المستقبا الدولية وتمالر مناغق لع  الطاب متمثلة لي ملع  كبير, وملع  متعدد األلعاب, ومنطقة تلعاب مظللة,  

ي, ولؤ نالا  اباإل الة  لى حما  سباحة يجر  ي جميو المناغق السابقة يماجأل األصاام لول اإلااقة اليركية بعض  ل حاليا

 الصعمبال اند التعاما معهاي   

السةابق(, وتر ةية الملع  المتعدد ملسةاد   4  لكر ةية الملع  الكبير مير م طاة بالعالة  الطبيعي تو الصةنااي, )تنظر الالةكا

(, تما منطقة األلعاب المظللة لهي مير 10اليركية, صكا )ومير مستمية, وبالتالي لهي مير مناسبة ل صاام لول اإلااقة  

ي (ي  11مستمية وبها الكثير من اليالائش التي وعيق اليركة, صكا ) الجنمبي الالرقي  الركنحما  سباحة لي   نالاد يجرل حاليا

المييطين مثا: وملير  الى األصةةةاام  األخطاروجن   وجمد وسةةةائا السةةةامة التي  اد    ظالمدرسةةةة ومن الماح ممقو من

 امال البناديت  حملمسارال بديلة  تسمار م قتة حمل منطقة العما تو وملير

  

أرضية الملعب المتعدد ملساء وغير مستوية. )تصوير   (:10شكل )

 الباحث(. 

منطقة األلعاب المظللة غير مستوية وبها  (:11شكل )

 الكثير من الحشائش  )تصوير الباحث(.

 المنحدرات الخارجية: -4-1-6

وعتبر من تهم وسةةائا انايةةر اليركة الرتسةةية صةةائعة االسةةتادا  واألقا وكلهة, والتي وُسةةها ويةةمل األصةةاام المعاقين و

ندما يكمو لرق المنسةةمب يةة ير نسةةبييا لذا لهي وتماجد مالبيا اند وكبار السةةن  لى المسةةتميال الرتسةةية الماتلهة, خايةةة ا

, وبميا ال يهيد ان [3] 5ي1للمعاقين  لى تو ارض ول  المنيدرال ال يقا ان  التصةةميمية  والةةير المتطلبالمداخا المبانيي 



 "دراسة حالة: مدرسة المستقبل الدولية باألقصر"  التعليمية بمصر لذوى اإلعاقة الحركيةتقييم مالءمة الفراغات الخارجية بالمدارس 

413 
 

(, مير  12, صةكا )ال ربية بالجهةمبنى المدرسةة  اند سةالم مدخا در خارجي  وم وملير منيي لي مدرسةة المسةتقبا [13] 1:12

اد  وجمد مسالة تلقية مستمية قبا المنيدر مو ,  62ي1:4بميا وسم   65عرض ال يتجاوز تنأل ال يلبي المتطلبال السابقة لهم ب

كمبسةةةةتةال الى تو  األقةا,  ى  سةةةةم ال  10 , ولم يتم وهويةد المنيةدر بيماق جةانبيةة لليمةايةة بةاروهةاو  50ي1بطمل ال يقةا ان  

 جانبيألي

 الخارجية أمام المداخل: الساللم  -4-1-7

تهم اناير اليركة الراسية التي ال يالم تا مبنى منها,  من  وهي  

السن,   وكبار  ل غهال  ي  يعبا ويدياي  والكا  تو  يمكن  والتي 

الذين   تو  التعميضية,  األجههة  مستعملي  المعاقين  واألصاام 

اليركةيستادممو   الى  المساادة  التصميم ل,  وسائا  لو  السلم 

المستادمين,   لجميو  يعمبة  يالكا  ل صاام   خايةالسيد 

 ي  [16 الذين لديهم مالكلة لي المالي تو المصابمو بضعو التمازو

 
 (: الساللم الخارجية والمنحدر عند المدخل الغربية بالمدرسة  )تصوير الباحث(.12شكل )                                               

مهود  مير  بعضها  وتو  التالطي   ومماد  األبعاد  متطلبال  ولبي  ال  تنها  نجد  المستقبا  بمدرسة  الاارجية  السالم  وبدراسة 

( المعاقين, صكا  قبا األصاام  مناسبة الجتيازها من  كما  12بمنيدرال  التي وصع  من    العمائقبعض  واحظ وجمد  (ي 

ي  األصااممن قبا  لم الاارجيةاستعمال السا   مثا:المعاقين حركيا

 لمستعملين لاطر االنهالق والمقمويا مما يعرض بتقليمال خالنة ممازية ألنمق الدرجال درجال السالماد  وهويد  ▪

 األصاام مستعملي األغراق الصنااية من المعالينيوم وهويد الدرجال بكنمق بارزة والكا خطر التعثر من قبا  ▪

السالم الاارجية مير مهودة بيماجه حماية جانبية, مما يالكا خطر انهالق األدوال المساادة الى المالي كالعكاكيه,   ▪

 والمساند وميرهاي

 لم يتم وملير درابهين للسالم الاارجية ▪

الخارجية  -4-1 الفراغات  ومكونات  عناصر  مالءمة  الكود   تقييم  لمتطلبات  الدولية  المستقبل  بمدرسة 

 : المصري للمعاقين

يتم من خال الماحظة وااتماديا الى تدوال الدراسة السابق لكرها وقييم مدل مادمة الهرامال الاارجية بالمدرسة لمتطلبال 

 [ 1, كما بالجدول  [3]الكمد المصرا للمعاقين

 .بالمدرسة لمتطلبات الكود المصري للمعاقين الخارجيةتقييم عناصر ومكونات الفراغات  [:1جدول ]
م 
رق

فة
ص
وا
لم
ا

 

 المتطلبات الرئيسية والفرعية

الم
ع

 ة
يم 
قي
لت
ا

 

 المسارات والطرقات الخارجية               

 Ө .أرضية المسارات مناسبة لحركة الكرسي المتحركة 2-1-1

 Ө عوائق في المسارات أو تقلل من عروض المسارات. عدم وجود  2-1-2

 Ө توفير مسارات بديلة في حالة وجود عوائق م قتة كثعمال البناء  2-1-8

 Ο .الخ  ... توفير مسارات تخدم المعاقين حركيا تربط بين العناصر الخارجية مثل الفناء  المالعب  أماكن الجلوس 6-2-2

2-1-1 
سم على جانبي المسار في حالة ارتفاع أرضية المسار أكثر 10ارتفاعها عن وجود حواجز حماية ا يقل 

 سم عن األسطح المحيطة به. 2من 
Ο 

 Ο .م1.50م  الثانوي عن 1.80عرض المسار الرئيسي ا يقل عن  2-1-2

 Ο سطح غرف التفتيش أو األمطار في مستوى المسار أو خارج حدود المسار.  2-1-7

 Ө .حماية لمنا ق العمل أو الحفر أو األماكن التي تشكل خطرا  على المعاقينعمل حواجز  2-1-8

2-1-3 
 Ο كمنحدر. هنه يتم تصميمإزياد  ف ةوفي حال  20: 1ميل المسار ا يزيد عن 

 Ο . 50: 1الميل العرضي للمسار ا يزيد عن 



 "دراسة حالة: مدرسة المستقبل الدولية باألقصر"  التعليمية بمصر لذوى اإلعاقة الحركيةتقييم مالءمة الفراغات الخارجية بالمدارس 

414 
 

 Ο سم.15بردور  الرصيف ا تزيد عن  ارتفاع 2-1-4

 منحدر صعود األرصفة 

2-1-6 
 ● توفيرها عند ناصية عبور المشا  وأمام مداخل المباني وعند منا ق انتظار السيارات.

 ● ا يقل العرض الصافي لها عن متر.

 المقاعد الثابتة:                  

 Ο األقل. ىسم عل  90× 140لكرسي المتحر  بثبعاد لوجود مساحة بجوار المقعد المخصص للمعاقين  3-3-1

 ● األقل(. ىسم عل 90المسافات بين الكراسي الثابتة يسمح بحركة الكرسي المتحر  )  3-3-1

 :الساحات المفتوحة والمالعب               

 Ο جلوس المعاقين توفير إمكانية الوصول إلى أماكن  6-8-3

 ● % على األقل من مقاعد الجلوس مهيث  استخدام المعاقين حركيا.1إتاحة  6-8-3

 ● توزيع مقاعد جلوس المعاقين على المنا ق المختلفة من الموقع وعند أماكن الجلوس وصاات األلعاب. 6-8-3

 أماكن انتظار السيارات:               

 Ο م. 3.60لمعاقين بعرض ا يقل عن ا مخصصة لسياراتتوفير أماكن  2-3-3

 Ο قرب ما يكون من المداخل الرئيسية. أأماكن انتظار السيارات تكون  2-3-1

 ● توفير مسار بنفس الشرو  السابقة يربط أماكن اانتظار والمداخل الرئيسية. 2-4-2

 Ο لألشخاص المعاقين. توفير الحد األدنى من أماكن اانتظار المخصصة  2-3-2

 Ο متر50المسافة بين أماكن اانتظار والمدخل ا تزيد عن  2-3-3

 ● م. 1.20عن   هالمسار بين مكان اانتظار ومنحدر صعود األرصفة ا يقل عرض 2-3-3

 ● وجود حاجز بين مكان وقوف السيار  ومسار الحركة في حالة عدم وجود رصيف. 2-3-4

 ● افتة تحدد مكان اانتظار المخصص لسيارات المعاقين. توفير  2-3-5

 ● المكان المخصص لسيارات المعاقين. ىوجود عالمة الرمز الدولي لإلعاقة عل 3-1-3-1

 ● الحائط أو على قائم. ىتوفير افتة عند المكان المخصص عل 3-1-3-1

 ● م من منتصفها.2: 1.5ارتفاع  ى الالفتة المثبتة علي قائم تكون عل 3-1-3-1

 الخارجية.  المنحدرات               

 ● يتم توفيرها عند الساللم أو عند التغير في مستوى المسار.  2-2-1

 Ө . 12: 1ميل المنحدر ا يزيد عن  2-2-1

 Ο مواد أرضية المنحدر خشنة الملمس مانعة لالنزاق. 2-2-2

2-2-3 
 Ө م. 1.5عرض المنحدر ا يقل عن 

 Ө م1.50وجود مسافة أفقية مستوية قبل وبعد المنحدر بطول ا يقل عن 

 ● سم علي األقل.  10تزويد المنحدر بحواف جانبية للحماية بارتفاع  2-2-4

 ● سم قبل وبعد نهاية المنحدر.  30تزويد المنحدر بكوبستات على الجانبين وبكامل  ول المنحدر تمتد مسافة  2-2-5

 ● سم. 80الكوبستات تكون على ارتفاع  2-2-5

 الخارجية. الساللم

 ● تزويد الدرجات بتقليمات خشنة موازية ألنوف الدرجات لمنع اانزاق. 2-6-1

 Ο سم. 30: 27سم  وعمق النائمة بين  17:  15ارتفاع القائمة بين  2-6-2

 Ο   م.1.30العرض الصافي للدرج ا يقل عن  2-6-2

 Ө سم.3:  2عدم وجود أنوف بارز  للدرجات ويفضل ميل القائم للداخل بمقدار بين   مراعا 2-6-2

 Ө مراعا  وجود حواف جانبية للساللم التي ا تحيط بها حوائط.  2-6-3
 

Ο مناسب Ө غير موجود ● غير مناسب 
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الاارجية   العناير  وقييم  ليأل  وم  والذا  السابق  الجدول  خال  المستقمن  لمدرسة  الكمد بالماتلهة  لمتطلبال  غبقا  الدولية  ا 

الجدول   لي  يتم  للمعاقيني  الاارجية 2المصرا  العناير  ولبية  لمدل  الملمية  والنس   الدرجال  وم يه  جمالي  التالي   ]

 بالمدرسة لمتطلبال الكمد المصرا للمعاقيني 

 تلبية العناصر الخارجية بالمدرسة لمتطلبات الكود المصري للمعاقين.[: يوضح إجمالي الدرجات والنسب المئوية لمدى 2جدول]

 عدد المتطلبات  مكونات العناصر الخارجية. م
 عالمات التقييم

 غير موجود  غير مناسب  مناسب

 % 0.0 0 % 36.4 4 % 63.6 7 11 المسارات والطرقات الخارجية 1

 %100.0 2 % 0.0 0 % 0.0 0 2 . منحدر صعود األرصفة 2

 % 50.0 1 % 0.0 0 % 50.0 1 2 . المقاعد الثابتة 3

 % 66.7 2 % 0.0 0 % 33.3 1 3 .الساحات المفتوحة والمالعب 4

 % 63.6 7 % 0.0 0 % 36.4 4 11 .أماكن انتظار السيارات 5

 % 50.0 4 % 37.5 3 % 12.5 1 8 الخارجية. المنحدرات 6

 % 50.0 1 % 0.0 0 % 50.0 1 2 الخارجية. الساللم 7

 %  44 17 %18 7 %38 15 39 المجموع

 لتلبية المتطلبات.القيم الصغرى           لتلبية المتطلبات. العظمى  مالقي   

[ السةابق, النسة  الملمية لمادمة العنايةر الاارجية بالمدرسةة لمتطلبال الكمد المصةرا للمعاقيني حيث  2يم ةه الجدول  

, وتو تقا المتطلبال اند تماكن انتظار السةةيارال, والمسةةارال والطرقال الاارجيةياحظ تو تكثر المتطلبال وركهل الى 

 يالمقااد الثابتة , وممايهالمنيدر يعمد األريهة

هرامال الاارجية لمتطلبال وبالنسةبة لمادمة العنايةر وال

المسةةارال والطرقال يم ةةه الجدول تو انايةةر الكمد و

ولبي معظم متطلبةال الكمد, لي حين تو بعض    الاةارجيةة

الهرامةال األخرل وةدنةت نسةةةةبةة ولبيتهةا للمتطلبةال مثةا:  

, لسةةةيارالتماكن انتظار ا, والسةةةاحال المهتمحة والماا 

كما تنأل لم يتم  وملير بعض العنايةةر لال األهمية بالنسةةبة 

  منيدر يعمد األريهةي صاام المعاقين مثا:ل 

(, تو الهرامال الاارجية بالمدرسةةة 13ويم ةةه الالةةكا )

%, وتو  38ولبي متطلبال الكمد المصةةرا للمعاقين بنسةةبة  

وتو    44 مةمجةمدة,  مةيةر  الةمةتةطةلةبةةال  مةن  مةن %18   %

  مجمدة وألنها مير مطابقة لمتطلبال الكمديالمتطلبال م
 

(: يوضح مدى مالءمة الفراغات الخارجية بمدرسة 13شكل )

 ي المستقبل الدولية لمتطلبات الكود المصري للمعاقين

  : دراسة تثيير معوقات البيئة الخارجية بمدرسة المستقبل الدولية على المظاهر المختلفة من اإلعاقة الحركية  -4-3

 [ التالي.3كما بالجدول ]

 . مظاهر المختلفة من اإلعاقة الحركيةالبمدرسة المستقبل على  الخارجية: يوضح تثيير معوقات البيئة [3]جدول

 معوقات البيئة المبنية   

 مظاهر اإلعاقة الحركية:

ع
و
جم
لم
ا

 

حدي  ر إلإصابة أو بت

 األ راف العليا

 ى إصابة األ راف السفل

 وسائل مساعد  على الحركةااعتماد على 

 الساعد اليد 
راع أو ذمسند 

 اإلبط 
 مشاية

 كرسي

 متحر  

ل 
فا
 
أ

ن  
غي
ال
ب

 

ل 
فا
 
أ

ن  
غي
ال
ب

 

ل 
فا
 
أ

ن  
غي
ال
ب

 

ل 
فا
 
أ

ن  
غي
ال
ب

 

ل 
فا
 
أ

ن  
غي
ال
ب

 

            .المسارات والطرقات الخارجية وملحقاتها -أ
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1 
على   يالمسارات يحتو  فيالبال  المستخدم 

 .نتوءات وعناصر بارز 
0 0 0 0 8 6 5 3 7 5 34 

 29 7 6 5 4 4 3 0 0 0 0 وجود عوائق تقلل من عرض المسارات 2

 33 8 9 4 5 3 4 0 0 0 0 توجد تغييرات في مناسيب بعض المسارات 3

4 
وجود درجات ساللم متهالكة تربط بين 

 المسارات ذات المناسيب المختلفة 
0 0 0 0 6 8 9 8 10 

1
0 

51 

 10 6 6 7 8 0 0 0 0 سم  15  كثر منأارتفاع بعض األرصفة  5
1
0 

47 

 10 6 6 7 8 0 0 0 0 . عدم توفير منحدر صعود األرصفة 6
1
0 

47 

 52 32 35 35 37 0 0 0 0 المجموع 
5
0 

24
1 

            أماكن انتظار السيارات -ب

 38 6 7 5 7 6 7 0 0 0 0 بعد أماكن اانتظار من بعض المداخل  1

 34 5 7 3 5 6 8 0 0 0 0 أرضية مكان اانتظار ) ترابية وغير مرصوفة(.  2

3 
عدم توفير مسارات تربيط أماكن اانتظار 

 والمداخل األخرى 
0 0 0 0 8 7 8 6 8 7 44 

 22 14 20 19 23 0 0 0 0 المجموع 
1
8 

11
6 

            المقاعد الثابتة -ج

 32 0 0 6 4 7 5 3 2 3 2 .بالقدر الكافي في المسارات هاعدم توفير 1

            الساحات المفتوحة ومنا ق اللعبدم 

 34 5 7 3 5 6 8 0 0 0 0 . أرضية الملعب الكبير ترابية 1

 30 2 2 6 5 7 8 0 0 0 0 أرضيات الملعب المتعدد ملساء وغير مستوية 2

3 
مستوية وبها منطقة األلعاب المظللة فهي غير 

 الكثير من الحشائش
0 0 0 0 7 5 4 4 8 6 34 

 17 13 14 18 23 0 0 0 0 المجموع  
1
3 

98 

            المنحدرات -هم 

 31 9 7 6 3 4 2 0 0 0 0 سم   65عرض المنحدر ا يتجاوز  1

 36 6 9 6 3 7 5 0 0 0 0 شد  انحدار ميول المنحدرات  2

 30 3 3 4 4 8 8 0 0 0 0 جانبية للحماية عدم تزويد المنحدر بحواف  3

 42 7 7 8 8 6 6 0 0 0 0 عدم تزويد المنحدر بدرابزين على الجانبين  4

5 
ملساء تساعد على   اتالمنحدربعض أرضية 

 .اانزاق
5 5 5 5 10 10 6 6 10 

1
0 

72 

 36 30 24 35 31 5 5 5 5 المجموع 
3
5 

21
1 

            .الساللم الخارجية -و

 10 2 3 3 4 0 0 0 0 عدم تزويد درجات الساللم بتقليمات خشنة 1
1
0 

32 

 10 4 8 5 8 0 4 0 4 ارتفاع قوائم الساللم الخارجية  2
1
0 

53 

 10 4 4 8 8 0 0 0 0 . الجانبية غير مزود  بحواجز حماية الحواف 3
1
0 

44 

 10 8 8 6 6 0 0 0 0 السلمالدرابزين غير متوفر على جانبي  4
1
0 

48 

 40 18 23 22 26 0 4 0 4 المجموع  
4
0 

17
7 
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1 المجموع الكلي لجميع العناصر.
1
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1
5

6
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7

5
 

[, السابق تو للال األصاام المعاقمو بنيابال تو بتر ل غراق العليا ال و  ر اليهم المعمقال  3يتضه لنا من خال الجدول  

العناير الاارجية لي مدرسة المستقبا الدولية, بااق األصاام المعاقمو بنيابال لي األغراق  والصعمبال الممجمدة لي  

(, حيث تنهم يماجهمو الكثير من  14السهلى, خاية مستادمم الكراسي المتيركة تو مسند اليد من األغهال, كما بالالكا )

الج من  يتضه  كما  بالمدرسة,  الاارجية  العناير  لي  والعقبال  الاارجية التيديال  والطرقال  المسارال  تو  السابق  دول 

ي, كما بالالكا )  (ي15بالمدرسة ومجد بها تكثر المعمقال والصعمبال التي و  ر الى للال األصاام المعاقين حركيا

(: درجات تثيير  14شمكل )

عممنمماصممممممر   مممعمموقممات 

الممفممراغممات  ومممكممونممات 

بمممدرسممممممة   الخممارجيممة 

المسممممتقبمل المدوليمة على 

المعاقين  فئات األشممخاص  

 من األ فال والبالغين.

 )الباحث(.         

 

(: يوضمح درجات 15شمكل )

عنمماصممممر   عنممد  المعوقممات 

المممفمممراغمممات   وممممكمممونمممات 

الخارجية بمدرسمة المسمتقبل  

 الدولية.

 )الباحث(

 

 النتائج البحثية: -5

 مجموعة من النتائج كتالي:  ىإلفي نهاية هذه الدراسة توصل الباحث 

ال يمجد وعريو ميددة يمكن من خالأل وعريو اإلااقة, خاية اإلااقة اليركية ولل  بسب  اختاق واصصال  ❖

 العاملين لي مجال رااية المعاقيني

كثريتهم من األصاام  ا % من السكاو,  67ي10والير اإلحصادال الرسمية لي مصر تو نسبة األصاام المعاقين حمالي   ❖

 اإلااقة اليركيةي  الو

لي ماتلو جمان  اليياة,  تهم  مالارك  من  وصع   يماجأل األصاام المعاقمو الكثير من التيديال لي البيلة المبنية, والتي ❖

 ينعهالهم ان المجتمووو دا  لى  يابتهم باإلحباغ وا

ت ناد وعاملهم مو اناير ومكمنال   ❖ التيديال والصعمبال  ا من  للاوهم بعضي ي بجميو  المعاقمو حركيا يماجأل األصاام 

البيلة الاارجية بمدرسة المستقبا الدولية, ولل  بسب  اد  ولبية ول  العناير للمتطلبال التصميمة ل صاام المعاقين  

 حركياي  

% من المتطلبال, وتو  38مدرسة المستقبا الدولية لمتطلبال الكمد المصرا للمعاقين تنها ولبي لق,  ت بتت نتائد وقييم  ❖

 % من المتطلبال ممجمدة وألنها مير مطابقة لمتطلبال الكمد المصراي 18% من المتطلبال لم يتم ولبيتها, وتو  44

المستعلمين من األغهال تو   لمستقبا الدولية الىال ومجد لروقال لي درجة وك ير معمقال الهرامال الاارجية بمدرسة ا ❖

  رها الى األغهال تكبر بقليايالبال ين و و كاو وك

ت بتت نتائد الدراسة تو لمعمقال الهرامال الاارجية بمدرسة المستقبا الدولية وك ير  عيو جديا الى األصاام  ❖

المصابمو لي األغراق السهلى خاية المصابمو لي األغراق العليا بينما وك يرها تكثر صدة الى األصاام 

 الكراسي المتيركةي  ىاألصاام مستعمل
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وتركه معمقال البيلة المبنية بمدرسة المستقبا الدولية لي المسارال والطرقال الاارجية والمنيدرال والسالم  ❖

 ني  الاارجية تما اد  ومالر المقااد الثابتة ووجهيهاوها لننأل األقا وك يراي الى األصاام المعاقي

وك ير الى للال    الهرامال الاارجية بمدرسة المستقبا بمصرلمعمقال  و كد النتائد السابقة يية الهر ية البيثية لي تو   ❖
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