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Abstract
This study aims to monitor and Analise the experience of the inclusion of students with
disabilities within the university and the question of accessibility, the topic which was a
target of our study required adopting the qualitative methodology which relies on inducing
the reality by collecting data by making use of the techniques of observation and
interviewing a sample constituting of 40 students with disabilities in the school of arts and
humanities in Marrakech, Cadi Ayyad University, in order to pinpoint the ways in which the
university insures that this category of students have adequate access to pedagogical and
educational services, which sequentially would guarantee achieving equality and equal
opportunity for all students in terms of educational accomplishment in higher education.
The results of the study, which is related to the interaction between students and the
university through the various means of accessibility, lead to the discovery of three main
aspects associated with the student’s access to education within the school of arts and
humanities in Marrakech and epitomized by accessibility to information through technology
and communication, architectural accessibility, and service accessibility. We also concluded
that the means of accessibility available to students with disabilities are generally under
their expectations especially concerning the pedagogical aspect affiliated with the language
of communication with those who are blind and who represent half of the research sample,
despite all the efforts made to reduce the gap between students of the latter category.
Key words: Disability, Students With Disabilities, Inclusion, Inclusion Within The
University, Accessibility.
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اإلمداج الججاعي للطلبة في وضعية إعجقة وسؤال الولوجيجت ـ كلية اآلمداب والعلوم اإلنسجنية بمراكش
أنموذجج –
حنجن الزعفراني
الباحثة ،جامعة القاضي عياض ،المغرب

احمد الويز
أستاذ التعليم العالي ،جامعة القاضي عياض ،المغرب

الملخص
تستهدف الدراسة رصد وتحليل واقع إدماج الطلبة في وضعية إعاقة داخل المؤسسة الجامعية وسؤال الولوجيات ،الموضوع
الذي تمت اإلحاطة به تطلب منا اعتماد المنهج الكيفي القائم على استقراء الواقع من خالل جمع المعطيات عبر تقنية
المالحظة والمقابلة لعينة بحثية مكونة من  40طالب وطالبة في وضعية إعاقة بكلية اآلداب والعلوم اإلنسانية بمراكش
بجامعة القاضي عياض ،بهدف الوقوف على مدى توفير المؤسسة الجامعية لسبل ولوج هذه الفئة من الطلبة للخدمات
البيداغوجية والتربوية ،بما يضمن تحقيق تكافؤ الفرص والمساواة بين جميع الطلبة أمام التحصيل العلمي على مستوى
التعليم العالي.
أفضت نتائج هذه الدراسة إلى ثالث تمظهرات أساسية مرتبطة بولوج الطلبة إلى العملية التعليمية بكلية اآلداب والعلوم
اإلنسانية بمراكش والمتمثلة في الولوجيات المعرفية عبر التقنية والتواصل الولوجيات المعمارية الولوجيات الخدماتية.
توصلنا كذلك لمواصفاتها وهي عموما دون انتظارات طلبة كلية اآلداب في وضعية إعاقة خاصة البعد البيداغوجي المرتبط
بلغة تواصل غير المبصرين الذين يعدون نصفهم ،رغم المجهودات المبذولة من أجل تقليص الفوارق بين طلبة هذه
األخيرة.
الكلمجت المفتجحية :اإلعاقة ،الطلبة في وضعية اإلعاقة ،اإلدماج ،اإلدماج الجامعي ،الولوجيات.
المقداة:
اج ادى إسهجم كلية اآلمداب والعلوم اإلنسجنية بمراكش في تسهيل إمداج  40طجلبة وطجلبج في وضعية إعجقة؟
سؤال يؤطره بعدان :بعد سوسيوحقوقي ماكرو سوسيولوجي ،وبعد وتنظيمي .يعتبر البعد األول التعليم حقا أساسيا
من حقوق اإلنسان ،تترجمه المواثيق الدولية والتشريعات الوطنية المختلفة التعليمية أو التأهيلية لتمكين األشخاص في
وضعية إعاقة من الوصول إلى نظام التعليم الجامعي على أساس تكافؤ الفرص وشرط أساسي لتنمية الفرد والمجتمع.
ونتناول البعد التنظيمي من خالل الجامعة ،باعتبارها تنظيما موضوعه التعليم يسعى إلى استقبال كافة فئات الطلبة على
اختالف خصوصياتهم وخاصيتهم يترجمه توفير ولوجيات معرفية ومعمارية وأخرى خدماتية دامجة.
تستمد هذه الدراسة أهميتها من واقع إدماج الطلبة في وضعية إعاقة داخل مؤسسات جامعية القاضي عياض عموما
كظاهرة اجتماعية في الجامعة المغربية والذي من خالله نبحث عن كل من اإلمكانات والتحديات التي من شأنها التأثير على
مجاالت دمجهم ،ولتمكين ولوج هذه الفئة داخل المؤسسات الجامعية.
يرتبط العمل على موضوع اإلدماج الجامعي للطلبة في وضعية إعاقة وإشكالية الولوجيات ،كموضوع لدراسة
أكاديمية ،بالتحوالت السريعة والعميقة التي يعرفها المجتمع وتلك التي يعرفها الفاعلون .يعتبر هذا البحث نواة أولى للتفكير
في موضوع اإلدماج من وجهة نظر سوسيولوجيا ،وتنفتح على مقاربات أكاديمية ألبعاد اإلدماج الجامعي من جهة ،وحول
اإلشكاالت المرتبطة به وبفاعليه من جهة أخرى.
وعلى هذا األساس سيتناول مقالنا:
 تعريفا بالموضوع عبر تحديد أهم مفاهيمه -أهم الدراسات السابقة لموضوعة اإلدماج
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 واإلشكالية الموجهة له ،والمتمثلة في ارتباط مستوى إدماج الطلبة في وضعية إعاقة بكلية اآلداب والعلوم إنسانيةبتساوي الحظوظ أما التعليم الجامعي.
 منهجية الدراسة رباعية جمع المعطيات الكمي منها والكيفي نتائج الدراسة خالصات وتوصيات -1تعريف الموضوع وأهم افجهيمه اإلجرائية
ال يستقيم الحديث عن موضوعنا دون تبيان لمفاهيمه وتعريفها تعريف إجرائيا .األمر الذي يستدعي تقديم حدود
لمفهوم مثل اإلعاقة والدمج واإلدماج والولوجيات.
افهوم اإلعجقــة
تتعدد التعريفات الخاصة باإلعاقة بتعدد المجاالت المهتمة بها ،إذ نجد بعض االختالف بين دالالت مفهوم اإلعاقة
من الناحية الطبية أو االجتماعية أو القانونية .لذلك فمحاولة إعطاء تعريف لهذا المفهوم تقتضي أن نأخذ بعين االعتبار كل
الميادين المرتبطة به.
تعرف اإلعاقة ،من مصدر أعاق لغويــا كما جاء في قاموس المعجم الوسيط التثبيت والعرقلة .وهي تعني حسب
المعجم نفسه ،كذلك التأخير والتعوق ،وأعاقه عن الشيء عوقا ،أي منعه منه وشغله عنه( ،معجم اللغة العربية (معجم
الوسيط) ،2004 ،صفحة  )763أما اصطالحا " تعرف اإلعاقة كذلك كونها " هو فقدان أو اختالل لبنية أو وظيفة ذهنية أو
نفسية أو تشريحية ويمكن أن يكون نتيجة المرض أو من أعراض المرض وليس مرضا في حد ذاته "( .البحث الوطني
الثاني حول اإلعاقة  ،2015 ،2014صفحة )9
سيحدد التطور الحديث لمفهوم اإلعاقة في التعليم العالي وتأثيره على دمج الطالب في وضعية اإلعاقة ،التطور
االصطالحي لإلعاقة ،مسلطا الضوء على تداعياتها المختلفة على مصير األفراد .اتجاهين رئيسيين" ،اإلعاقة" و "في
وضعية اإلعاقة" ،تم ربطهما حديثا ،كما يتضح من تطور السياسات بشأن اإلدماج في التعليم العالي .كما تحولت رؤيتي
االختالف هذه إلى في وضعية اعاقة :االنتقال من مفهوم االعاقة على مستوى تأهيل الفرد من خالل النموذج الطبي إلى
مفهوم اجتماعي أكثر مع التركيز على دور البيئة في خلق والحفاظ على وضعية االعاقة للفرد ،حيث ظهر المجال التعليمي
كمكان للتوترات ،تميز ببعض التقدم والعديد من المقاومة للتغيير مرتبطة بالعقبات التي يواجهها الطلبة في وضعية إعاقة في
الكلية " .اعتقد في بعض األحيان انه هناك أشياء ال يمكن تحقيقها ،لن تتكيف الكلية بالضرورة مع إعاقتي ،لقد أجبرنا على
اإليمان بأشياء لن نتمكن من القيام بها" (ح.)2021 ،
تتعدد تعاريف اإلعاقة وخصائصها حسب المجال وزاوية التناول في مختلف األبحاث والدراسات .سنعرف اإلعاقة
إجرائيا معتمدين على ما سبق من التعاريف األكاديمية والوظيفية ،وآخذين بعين االعتبار كلية اآلداب والعلوم اإلنسانية
بمراكش ،بكونها مرجع مجالي وتنظيمي لهذا البحث .ومنه فاإلعاقة إجرائيا هي الحالة التي توجد عليها عينة البحث أي
طلبة كلية اآلداب والعلوم اإلنسانية بمراكش والذين هم في وضعية إعاقة :الذين يعانون من صعوبات وظيفية تتراوح بينما
هو حركي وبصري وسمعي ومعيقات وحواجز بيئية أو تعليمية أو لغوية مرتبطة بهذه الكلية .الشيء الذي حدى بنا لدراسة
طرق الكلية الكفيلة بإدماجهم جامعيا.
اإلمداج الججاعي
نقصد باإلدماج الجامعي ،توفير التنظيم (وهو الجامعة هنا) السبل الكفيلة بتيسير ولوجيات األشخاص بغض النظر
عن اختالفاتهم األمر الذي يمكنهم من االنصهار في مجتمعاتهم ،أفقيا بتمثل قيمها وأعرافها وعاداتها ،وعموديا باكتساب
هوية جامعية تعزز انتسابهم لمؤسساتهم الجامعية وهويتهم الوطنية .إذا
فعملية االندماج االجتماعي تتطلب وجود شرطين أساسيين لتحققها ونجاحها ،الذات المتطلعة لالندماج ،والتنظيم
الذي يعمل على إدماج طالبي االندماج .لذلك فالدارسة تستهدف مسألة إدماج األشخاص في وضعية إعاقة /ذوي االحتياجات
الخاصة ،وذلك من خالل التركيز على مدى قابليتهم لالندماج أوالً ،ثم مدى توفير المؤسسات الجامعية لسبل ولوجهم
للخدمات البيداغوجية والتربوية التي تقدمها للطلبة بصفة عامة.
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أما بخصوص مستويات اإلدماج ،الذي يهمنا هما بالدرجة األولى ،فينبغي التمييز بين اإلدماج في جماعة ما،
واالندماج في المجتمع الشامل وبخصوص المجتمع في كليته( .بوخريص ،2021 ،صفحة )6
يعرف دوركايم االندماج بأنه سيرورة يتمكن عبرها الفرد من المشاركة في الحياة االجتماعية.
تستقى داللة مفهوم االندماج عند دوركايم من سيرورتين أساسيتين هما" :التنشئة االجتماعية " و "إرادة العيش
المشترك") .(vouloir vivre ensembleوعلى خالف االندماج نتحدث عن األنوميا ،بما هي غياب القواعد االجتماعية
الكفيلة بضمان التعاون بين مختلف مكونات المجتمع(Rhein, 2020, p. 195).
تجدر اإلشارة إلى أن الحديث عن اإلدماج يتعلق بالحديث عن التنظيم  La régulationلدى دوركا يم ،أو السير
العادي والوظيفي لشيء ما ،وضبطه تبعا لمعايير محددة (Bouquet, 2015, pp. 15-25) .على هذا األساس سيكون
اإلدماج االجتماعي لألشخاص في وضعية إعاقة بمثابة سيرورة إدماجية للفرد المصاب أو المعاق أو المريض في المجتمع،
والتي تمكنه من االندماج كلما أتيح له أن يتفاعل مع غيره ويتقاسم وإياهم المعايير والعقائد والقيم المؤسساتية أو المجتمعية.
وهذا ما يستدعي التمييز بين الدمج واإلدماج.
الداج -اإلمداج
قسم بيترون سوريكين" قانونه على ثالثة عناصر متدرجة في التعقيد ليصل في آخر مرحلة إلى االندماج الوظيفي،
الذي عبر عنه بأنه اندماج في العمق .كما أنه ال يعني إدماج األفراد في الجماعات والجماعات الصغرى في المجتمع الكلي
ولكن ه يعني اندماج عناصر ثقافية متباينة في البداية ومندمجة في النهاية" (عيسات ،2014 ،صفحة  )3وانطالقا مما تقدم
نستنتج أن اإلدماج االجتماعي هو العملية التي من خاللها يستطيع الفرد المصاب (المعاق) أن يتكيف ويتفاعل مع أفراد
المجتمع ،وبالتالي يصبح عنصرا فعاال فيه .حيث يعتبر اإلدماج وسيلة هامة لتحقيق الكثير من القيم االجتماعية ،في حياة
األشخاص ذوي اإلعاقة لتشمل العائلة والمؤسسة التعليمية والمجتمع ،مما يعطيهم الحق في تكافؤ فرص التعليم والمشاركة
في الحياة االجتماعية مع األشخاص األسوياء ،ويدعم إمكانية االستفادة من طاقاتهم حينما تتوفر لهم فرص العمل المناسبة
لقدراتهم وخبراتهم السابقة .ومن بين استراتيجيات الممكنة لإلدماج ،نجد ما يصطلح عليه بالولوجية.
افهوم الولوجيــجت
الولوجيات هو تسهيل عملية ولوج الشخص في وضعية إعاقة إلى البنايات والطرقات والفضاءات ووسائل النقل
المختلفة ،وكذلك تسهيل الخروج منها والتحرك داخلها واستعمال مختلف مرافقها واالستفادة من جميع الخدمات المحدثة من
أجلها وفق الشروط الوظيفية العادية ،ودون تعارض مع طبيعة اإلعاقة (المادة ،)1وحدد القانون مفهوم البنايات المفتوحة
بتلك المباني اإلدارية والتجارية والصناعية والتعليمية والصحية والتكوينية والتشغيلية والدينية والرياضية والثقافية
والسياحية والترفيهية ومراكز التخييم ( ...المادة ( .)2الظهير الشريف رقم  1-03-58صادر بتاريخ  10ربيع األول 1424
بتنفيذ قانون رقم  10-03المتعلق بالولوجيات)2003 ،
من الناحية السوسيولوجية تعتبر الولوجيات إحدى الوسائل األساسية المستعملة لتفادي تهميش وإقصاء الطلبة في
وضعية إعاقة وعرقلة إدماجهم االجتماعي .وترى "كرستيل روبان , "Cristelle Robinحسب ما جاء في (الكنوني،
 ،2017صفحة  ,)127أن الولوجيات شرط ال محيد عنه ليس فقط لإلدماج االجتماعي لألشخاص في وضعية اعاقة ،بل
اعتراف كامل به ،كفاعل أساسي للتنمية االجتماعية للمجتمع الذي ينتمي إليه") (Robin, 1990, p. 38في االطار نفسه
يقول ج.سانشيز)" :) Jesus Sancheتشكل الولوجيات بدون شك ،احد الدعامات المادية و الرمزية األكثر حيوية
للسيرورات الجديدة لالندماج االجتماعي"( (Sanchez, 1990, p. 242).الكنوني ،2017 ،صفحة )128
نعرف الولوجيات إجرائيا بمنظومة اإلتاحة عينة البحث في عالقتهم بالحركية نحو وفي ومن كلية اآلداب والعلوم
اإلنسانية ،وعالقتهم بعمارتها وبالتعلمات والتكوين بها.
من خالل ما عرضناه من مفاهيم ،نستنتج أن جل هذه المفاهيم تأخذ أشكاال مختلفة من التعاريف ،بحيث صعب علينا
اإللمام بكل التعاريف وصعوبة الحصول على تعريف واحد ،الشيء الذي يترجم تعدد األشكال التي تناولت هذه المفاهيم
حسب الظروف التي أنشئت فيها ،وكل هذا ال يعدو سوى مقاربة إلعطاء تفسير عن كل مفهوم .مفاهيم متنوعة ومعاني
مختلفة ال تقل تنوعا واختالفا عن الدراسات السابقة المهتمة بالموضوع كونيا أو إقليميا أو محليا.
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الدراسجت السجبقة:
ان واقع موضوع اإلدماج وسؤال الولوجيات في عالقتهم باألشخاص في وضعية إعاقة ،واقع متشابك وذو أبعاد
وعناصر معقدة ومتداخلة فيما بينها؛ إال أننا سنربطه بسياقاته وتحليل تقاطعاته باعتماد كلية اآلداب والعلوم اإلنسانية
بمراكش أنموذجا لذلك .وبناء عليه ،سنتطرق إلى دراسات غربية وعربية ووطنية حول اإلعاقة من خالل ثالث مستويات
دولية وإقليمية ومحلية.
هذه الدراسات متنوعة من حيث زوايا تناولها لموضوع اإلعاقة ،حيث اهتم ماكنوس ايفا ،باستكشاف الحياة اليومية
للطالب ذوي اإلعاقة ،ووصف الحواجز والعقبات التي تواجههم  ،إضافة إلى معاناتهم من ضعف التعليم العالي ،وأجرت
هذه الدراسة على  12طالب وطالبة منهم  9إناث و 3ذكور تراوحت أعمارهم بين ( 43-22سنة) ضمن تخصصات مختلفة.
وخلصت الدراسة إلى أنه البد من إيجاد مزيد من الوقت للتواصل بين هؤالء الطلبة ومقدمي الخدمات في الجامعات ،إضافة
إلى أهمية الدعم الذي تلقاه هؤالء الطلبة من عائالتهم(Magnus, 2006, pp. 18-20).
وقارب جيمس مارتان موضوع توفير فرص متساوية وأماكن إقامة مقبولة للطلبة ذوي اإلعاقة ،كان موضوعها
حول "حقوق المعاقين" ،حيث رأى أن العديد من المعاقين ال يتمتعون بأبسط حقوقهم فهم يعيشون حياتهم بدون عمل ،وذلك
نتيجة لسياسة التمييز والعنصرية واالستبعاد والعزلة واإلقصاء والتهميش ضدهم من قبل المجتمع ككل ،باإلضافة للعوائق
االقتصادية(Martin, 2010, pp. 140-152).
أما هانت دوكالس كارل ،فكان بحثه عن مواصفات الحياة بإعاقة جسدية وعلى مقياس كبير ،تمثل في جماعة آميش
المجتمعية .وغيرها من الدراسات الغربية ،هدفت الدراسة إلى التعرف على نتائج التغيرات والتحوالت الكبيرة التي حصلت
في حياة المجتمع .وتوصلت إلى أن هناك معتقدات وإيديولوجيات وأفكار وقيم سائدة في نسيج الحياة األمريكية تقف عائقا
دون تلبية حاجيات المعاقين الصحية واالجتماعية والتعليمية والتربوية  ...وغيرها (Hunt, 2001, p. 157).وغيرها من
الدراسات الغربية.
أكيد أن هذه الدراسات غنية من حيث المواضيع و مستويات التناول ،ومن حيث تطرقها لكن اإلضافة التي تقدمها
دراستنا ،تتجلى في فهمها السوسيولوجي للظاهرة ،وذلك انطالقا من المتغيرات التقنية والمجالية المحددة اجتماعيا لموضوع
اإلعاقة واإلدماج والتساوي الحظوظ.
وهذا هو ما يجعل إشكاليتنا ذات أهمية في هذا الباب .لكن ما مالمح الدراسات العربية لموضوع اإلعاقة في عالقتها
بالتعليم؟
تناولت الدراسات العربية موضوع اإلعاقة ،كمثيالتها الغربية ،من زوايا وأبعاد مختلفة ومتكاملة.
حيث تناو لت دراسات إبراهيم العدرة التحديات التي تواجه الطلبة ذوي اإلعاقة في الجامعة األردنية مختلف النواحي
اإلدارية والبيئية واالجتماعية وقدمت الدراسة مجموعة من التوصيات منها العمل على إعادة تهيئة وتنظيم البيئة الجامعية
المناسبة للطلبة ذوي اإلعاقة وإعداد القاعات المخصصة لهم ،وإلى تعديل بعض القوانين والتشريعات بما يناسب ويلبي
حاجتهم (العدرة.)2016 ،
في حين ركز مهدي القصاص على موضوع التمكين االجتماعي لذوي االحتياجات الخاصة في دراسته ،مما أدى
إلى محدودية مشاركتهم في الحياة ،كغياب الولوجيات تعذر وجود وسائل المواصالت المناسبة وغياب السهولة والسالسة
في قضاء األمور اإلدارية ...وغيرها( .القصاص)2010 ،
غير أن وقوفنا عند دراسة أحمد الرنتيسي من خالل منظوره للممارسة االجتماعية للتغلب على المشكالت التي تحد
من التحاق المعاقين حركيا بفرص الشغل بفلسطين (الرنتيسي .)2005 ،ودراسة هبه عاطف محمود حول دور الجمعيات
األهلية في تفعيل حماية حقوق المعاقين (محمود ،)2014 ،فنعتبره وقوفا تكميليا ،بل استراتيجيا كونه يربط بين التكوين
وسوق الشغل وحقوق هذه الفئة عموما.
أكيد أن هذه الدراسات غنية من حيث المواضيع و مستويات التناول ،ومن حيث تطرقها لكن اإلضافة التي تقدمها
دراستنا ،تتجلى في فهمها السوسيولوجي للظاهرة ،وذلك انطالقا من المتغيرات التقنية والمجالية المحددة اجتماعيا لموضوع
اإلعاقة واإلدماج والتساوي الحظوظ.
أما الدراسات الوطنية ،فقد انتقينا دراسات رسمية صادرة عن وزارة التضامن واإلدماج االجتماعي واألسرة،
(وزارة التضامن واإلدماج االجتماعي واألسرة  ،2013 ،صفحة  )7تناول التقرير وصفا ألوضاع هذه المراكز والخدمات
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التي تقدمها ودراسة وتحليل اإلطارات الناظمة لعملها وإبراز جوانب القوة والقصور التي تعتريها من جهة ،وتلك التي
تتصل ببيئة وظروف التنزيل والتنفيذ من جهة ثانية ،وكل ذلك من أجل تقديم صورة إجمالية لراسمي السياسات ومتخذي
القرارات والمهتمين من منفذين ونشطاء.
ركزت المواقف الرسمية المهتمة بالموضوع ،في مجملها على مؤسسات الرعاية االجتماعية وأدوارها ،وعلى
اإلعاقة بالمغرب عموما ومؤشراتها الدالة على المستوى الوطني وعلى الدراسة المرتبطة بالولوجيات بمدينة الرباط على
وجه التحديد ،وهناك تصاميم لعدة مدن أخرى لتطبيق هذا النموذج.
اعتبرنا جامعة القاضي عياض -داخل السياق العام الذي عرضناه أعاله ،سواء كونيا أو إقليميا أو محليا -أنموذج
إسهام الجامعة باعتبارها الفاعل الجامعي في المغرب من خالل الكليات التابعة له ،وباعتبارها تنظيما نبحث عن درجة
تأثيره في ظاهرة مرتبطة بتساوي حظوظ الطلبة في وضعية إعاقة أمام التعليم الجامعي وهذا ما سنناقشه بخصوص كلية
اآلداب والعلوم االنسانية بمراكش مجال دراستنا.
ساعدت هذه األعمال على بناء إشكاليتنا ،إضافة إلى اإلطار النظري الذي اعتمدنا عليه في تحليلنا ومقارناتنا .ولعل
النقاط التي توح د مجمل هذه الدراسات ،رغم اختالف اإلنتماءات الجغرافية ألصحابها هي وضعها لألشخاص في وضعية
إعاقة محط ومركز اهتمام متعدد األبعاد .شأنه في ذلك شأن القضية التعليمية المرتبطة بهذه الفئة ،ولكن اإلشكال يبدأ عند
النزول إلى الميدان ،وهنا اخذت إشكاليتنا مشروعيتها العلمية.
إشكجلية الدراسة
يستدعي التأطير اإلشكالي لموضوع البحث "اإلدماج الجامعي للطلبة في وضعية إعاقة وسؤال الولوجيات بكلية
اآلداب والعلوم اإلنسانية بمراكش" ،الذي انطلقنا فيه من سؤال مركزي حول مدى إسهام كلية اآلداب والعلوم اإلنسانية
بمراكش في تسهيل ولوج وإدماج  40طالبة وطالب في وضعية إعاقة جامعيا ،مستويين من التحليل :المستوى األول مرتبط
بكلية اآلداب والعلوم اإلنسانية بمراكش باعتبارها تنظيما يقدم خدمات ،يفترض منها أن تلبي حاجيات األشخاص في وضعية
إعاقة إلى جانب حاجيات جمهور آخر منتم إليها  ،ويأخذ بعين االعتبار خصوصياتهم وفي نفس الحين مرتبط بالكيفية التي
يتلقى عبرها األشخاص في هذه الوضعية لتلك الخدمات .يتأطر موضوعنا إشكاليا بمستوى ثان وهو مقاربة مدى تساوي
حظوظ هذه الفئة أمام الجامعة .ينطلق هذان المستويان من خلفية تعتبر االنسان رأسماال يسهم في عملية التنمية بمفهومها
الشامل التي تستهدفه هو نفسه بالدرجة األولى ،والمدخل األساسي للتنمية البشرية هو مدخل مركب من مجموعة من األبعاد
االقتصادية واالجتماعية والثقافية .وال يشد األشخاص في وضعية إعاقة عن باقي المستهدفين ،عبر إدماجهم في الحياة
العامة بكل مستوياتها ،واإلدماج الجامعي 3أنموذج على ذلك .فنتائج البحث الوطني الثاني حول اإلعاقة في المغرب سنة
 ،2014الذي قامت به وزارة التضامن واإلدماج االجتماعي واألسرة؛ تشير إلى نسبة انتشار اإلعاقة وصلت إلى  %6.8من
بينهم  1.8 %هم من يتمكنون من الوصول إلى الجامعة واألخرين يتم تصفيتهم في اسالك المدرسة االعدادي والثانوي .من
هنا تعتبر الولوجية المعمجرية والمعرفية والخداجتية اؤشرات مدالة على مدرجة إمداج طلبة كلية اآلمداب والعلوم إنسجنية
بمراكش في اججلهم الججاعي .إلى أي حد استطاعت الجامعة إدماج الطلبة في وضعية إعاقة في نظامها التعليمي انطالقا
من هذه األصناف الثالثة من الولوجيات على األقل؟ ويتفرع عن السؤال اإلشكالي التالي األسئلة الفرعية التالية:
 هل استطاعت المؤسسة الجامعية توفير ولوجيات معرفية للطلبة في وضعية إعاقة؟هل استطاعت المؤسسة الجامعية توفير ولوجيات معمارية للطلبة في وضعية إعاقة؟ هل استطاعت المؤسسة الجامعية توفير ولوجيات خدماتية للطلبة في وضعية إعاقة؟أسئلة تقفينا البحث عن عناصر أجوبة لها ،وذلك عبر تبن منهجي صارم.
انهجية الدراسة
اعتمدنا في مقاربة هذا الموضوع المنهج الكيفي ’.فالمنهج الكيفي قائم على االستقراء ويهتم بالظواهر بصفة أكثر
شمولية ،ويصور المنهج الكيفي العالم على انه شديد التعقيد والحقائق فيه دائما التغيير ومكون من ابعاد متعددة من

3اجرائيااا االدماااج الجااامعي هااو إدماااج الطلبااة فااي وضااعية إعاقااة فااي كليااة اآلداب والعلااوم اإلنسااانية مااراكش ،هااو إدماااج ان علااى المسااتوى
البيداغوجي أو التعليمي أو المعماري.
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التصورات والمعاني ،التي تتأثر بشدة التفاعل بين السياق البيئي والتفاعل الذاتي لألشخاص والكشف عن معاني العالقات
القائمة في إطار الظواهر االجتماعية وإثر هذه العالقات على األداء( ‘.الويز ،2017 ،صفحة )71
اعتمدنا أربع مصادر لجمع المعطيات:
المصدر األول من خالل معايشتنا وتفاعلنا مع الطلبة في وضعية إعاقة فترة االمتحانات التي تجرى أطوارها بالكلية
كل دورة الموسم الجامعي من خالل المواكبة والتتبع.
أما المصدر الثاني فكان عبر اعتمادنا لتقنية المالحظة.
أما المصدر الثالث ،فعبر استعمال تقنية المقابلة شبه الموجهة.
فمنهجية الصورة التي تفي بغرض كلسنة الواقع في لحظة معينة وهي لحظة القيام بهذه الدراسة ولحظة مقارنة واقع
الكلية وخطاب الطلبة ،تعتبر مصدرنا الرابع
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عينة الدراسة
جدول رقم :1عينة الدراسة
الطلبة
ا1
2
3
4

الشعبة
الفرنسية
الفرنسية
الفرنسية
جغرافية

5

علم اجتماع

6

علم اجتماع

7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
32
33
34
35
36
37

علم اجتماع
إنجليزية
إنجليزية
إنجليزية
إنجليزية
إنجليزية
إنجليزية
إنجليزية
إنجليزية
إنجليزية
إنجليزية
إنجليزية
إنجليزية
انجليزية
انجليزية
إسالميات
إسالميات
إسالميات
إسالميات
إسالميات
إسالميات
إسالميات
إسالميات
عربية
عربية
عربية
عربية
عربية
عربية
فلسفة
فلسفة

الفصل
الفصل السادس
الفصل السادس
الفصل الرابع
الفصل الثاني
ماستر علم اجتماع
الفصل الرابع
ماستر علم اجتماع
الفصل الرابع
الفصل الثاني
الفصل الثاني
الفصل الثاني
الفصل الثاني
الفصل السادس
الفصل الرابع
الفصل الثاني
الفصل الثاني
الفصل الثاني
الفصل السادس
الفصل السادس
الفصل الرابع
الفصل الرابع
الفصل الرابع
الفصل الرابع
الفصل الثاني
الفصل الرابع
الفصل الرابع
الفصل السادس
الفصل الرابع
الفصل الرابع
الفصل الرابع
الفصل الرابع
الفصل الرابع
الفصل السادس
الفصل الثاني
الفصل الثاني
الفصل الثاني
الفصل السادس
الفصل الثاني
الفصل الثاني

الجنس
أنثى
أنثى
ذكر
ذكر

السن
1999
1996
1983
2000

األصل االجتمجعي
الدار البيضاء
نواحي أيت أورير
ورززات
زاكورة

نوع اإلعجقة
حركية (اليد)
حركية يد و رجل
حركية
حركية كرسي متحرك

ذكر

1976

الصويرة

حركية كرسي متحرك

ذكر

1979

مراكش

حركية رجل اليمنى

أنثى
ذكر
أنثى
ذكر
ذكر
ذكر
أنثى
أنثى
أنثى
أنثى
أنثى
ذكر
ذكر
ذكر
ذكر
ذكر
ذكر
ذكر
ذكر
أنثى
ذكر
أنثى
أنثى
ذكر
ذكر
ذكر
ذكر
أنثى
ذكر
ذكر
ذكر

1991
1995
2000
1995
1998
1998
1999
1999
1999
1995
1992
1996
1997
2000
1987
1995
1999
1995
1994
1999
1997
1993
1997
1999
1992
1989
1999
1991
1996
1999
1998

بوجدور
سهل الغرب
مراكش
طاطا
مراكش
نواحي أكادير
مراكش
الحوز
مراكش
الدار البيضاء
نواحي حربيل
مراكش
مراكش
نواحي تارودانت
مراكش
مراكش
مراكش
سيد الزوين مراكش
زاكورة
مراكش
مراكش
مراكش
بن جرير
بني مالل
قلعة مكونة
سطات
ورزازات
دكالة مراكش
مراكش
مراكش
تارودانت

كرسي متحرك
حركية
حركية
حركية
بصرية
بصرية
بصرية
بصرية
بصرية
بصرية
بصرية
بصرية
بصرية
حركية
حركية
حركية
بصرية
بصرية
بصرية
بصرية ضعيفة البصر
سمعي
قصيرة القامة
قصيرة القامة
بصرية
بصرية
بصرية
بصرية
بصرية
بصرية
سمعي
حركية
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اواصفجت الطلبة في وضعية إعجقة كلية اآلمداب والعلوم اإلنسجنية بمراكش
تكون عينة الدراسة من  40طالبة وطالب في وضعية إعاقة متنوعة ،استطعنا التواصل مع  37منهم في حين رفض
 3مبحوثين التواصل واإلدالء بمعلوماتهم الشخصية.
ابيجن رقم 1لتوزيع الطلبة حسب نوع اإلعجقة

نوع اإلعاقة

2,70%
2,70%

0,00%

35,10%

54,10%

سمعية

ضعيفة البصر

5,40%

قصيرة القامة

حركية

بصرية
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يبين المبيان التالي بعد جمع المعطيات وانطالقا من التشخيص لنوع اإلعاقة أن أغلبية أنواع اإلعاقة هي
بصرية بنسبة ، %54,1كبيرة حاضرة في العينة ،بحيث  13مبحوث أنه يعاني من اإلعاقة الحركية  ،إال أن هناك نسبة
قليلة تقدر ب طالبتان قصار القامة و طالب ذو إعاقة سمعية بمعنى أن نوع اإلعاقة محدد في ولوج و استمرار الطلبة في
وضعية اعاقة داخل النضام التعليمي الجامعي و إشكالية الولوجيات.
اما بالنسبة لتوزيع المبحوثين حسب الشعب فثمانية من طلبة في الدراسات اإلسالمية ،أما الطلبة في الدراسات
العربية فيمثلون ست طلبة ،البعض منهم ولج شعبة الفلسفة طابين فقط وطالب واحد بشعبة الجغرافية .وثالث منهم بشعبة
علم االجتماع  ،كل ذلك يبين مدى تأثير اإلعاقة على اختيار الشعبة.
أما التمثيلية حسب الجنس ،ثلثي الطلبة في وضعية إعاقة ذكور.
جدول رقم  2يبين توزيع المبحوثين حسب الجنس
الجنس

التردد

النسبة

ذكر

24

64,9%

أنثى

13

35,1%

المجموع

37

100,0%

المصدر :البحث الميداني :اإلمداج الججاعي للطلبة في وضعية إعجقة وسؤال الولوجيجت

يظهر الجدول أعاله أن عدد الطلبة أكثر شيوعا في أوساط الذكور بنسبة  %64,9مقابل  %35,1في صفوف
اإلناث ،مما يوضح أن فئة الذكور أكثر اقباال وولوجا للتكوين الجامعي .وال يأخذ نوع االستجابة بنوع الجنس.

www.ijherjournal.com

430

Volume 4, Issue 3, June 2022

أما من حيث الفئات العمرية ألفراد العينة نصف الطلبة في وضعية إعاقة سنهم ما بين 17و  24سنة أما من حيث
مستواهم الدراسي الطلبة في وضعية إعاقة ،تراجع في التمثيلية كلما تقدم في التعليم ،نصف الطلبة في وضعية إعاقة ذووا
إعاقة بصرية أغلب أفراد العينة ينتمون للوسط الحضري.
وتم التفاعل معهم في ثالث لحظات متباعدة ،مرتبطة بالسياق العام لكورونا ،بينا تفاصيل كل لحظة فيما أسميناه
اإلطار الزمني للدراسة.
اإلطجر الزاني
مرت الدراسة بثالث مراحل أساسية شملت هذه الفترة بحثا نضريا وبحثا ميدانيا
المرحلة األولى :فترة امتحانات الدورة الخريفية تولدت أسباب اختيار هذا الموضوع اثناء عملية التواصل مع الطلبة
كانت بداية البحث االستطالعي وجمع المعطيات
المرحلة الثانية امتحانات الدورة الربيعية حضوريا ،حيث أجريت بتاريخ استثنائي نظرا لتوقف الموسم الدراسي
بسبب ازمة وباء كورونا العالمية.
المرحلة الثالثة هي فترة امتحانات الدورة الخريفية حضوريا أواخر شهر دجنبر  2021وشهريناير2022
موسم 2022 -2021من خاللها استطعت إتمام البحث واجراء المقابالت الميدانية.
نتجئج الدراسة
توصلنا من خالل تفاعل الطالب مع كليته ،عبر الولوجيات المتعددة المجملة في الولوجية اإلدارية عبر التقنية
والتواصل والولوجية البيداغوجية وفي الولوجيات المعمارية والولوجيات الخدماتية.
 .1اواصفجت واقع وسجئط التمكين لولو الطلبة في وضعية إعجقة لكلية األمداب والعلوم اإلنسجنية بمراكش.
 .1.1وسجئط التمكين عبر الولوجية اإلمدارية عبر التقنية والتواصل
أن أول لحظات التفاعل مع الطالب الوافد الكلية ،تتجلى في التسجيل .وألن الوسائط التكنولوجية اآلن تعتمد على
التفاعل عن بعد ونذكر على وجه الخصوص موقع كلية اآلداب والعلوم اإلنسانية بمراكش ،وقبله موقع الجامعة .فإنه على
األقل ،وكونها تتجاوز مفهوم المسافة قريب /بعيد
 إال أن تطلعات الطلبة يتجاوز هذه الولوجيات الرقمية ،ليتطلعوا إلى االستئناس واأللفة بردهات الكلية ولو فيالبدايات األولى لولوجهم المجال الفيزيقي للكلية
 لهم سقف احتياجات ال يتطابق مع ما هو متاح في كلية اآلداب والعلوم اإلنسانية من خدمات من شأنها تقليص التساوي الحظوظ
 .2 .1وسجئط التمكين عبر الولوجية البيداغوجية
يعتبر غالب ما توصلنا إليه بخصوص الولوجية البيداغوجية فهي نتائج مرتبطة بالجانب البنيوي .وبالجانب المعتمد
على مفهوم األغلبية اإلحصائية .ولوج الطلبة في وضعية إعاقة بكلية اآلداب والعلوم اإلنسانية بمراكش ،بالرغم
المجهودات المبذولة من طرف بعض الشعب ،ليس كافيا .حيث أننا توصلنا الى:
 -وجود فروقات فردية في تعامل األساتذة مع هذه الفئة ،حسب أراء المبحوثين

 عدم التوفر على الكتب والمحاضرات المكتوبة والمرقونة بواسطة التقنيات الجديدة المالئمة لنوع إعاقة الطالب. هذه الصعوبات تشكل عائقا أمام نوع التحصيل الدراسي لهذه الفئة من الطلبة.إال أن بعض أساتذة خاصة الدراسات اإلنجليزية يقدمون بعض المساعدة من خالل اعطاء محاضراتهم وبعض
الكتب والمراجع على شكل وورد ،مما يسهل على الطالب في وضعية إعاقة بصرية تحويلها إلى نصوص مرقونة
بطريقة برايل
إن المؤسسة التعليمية تبني عملها البيداغوجي على أساس برامج للتكوين ،شاملة لمعارف عملية وخبرات ذات
مرجعية اجتماعية ترتبط أساسا بمختلف األنماط اإلنتاجية والتقنية السائدة)، (Bourdieu & Passeron, 1964, p. 13
بمعنى ان هناك ارتباط واضح ،بين النجاح (الجامعي) واالرث الثقافي الذي يملكه الطالب ،واللذين يرتبطان بدورهما
بالوضع االجتماعي .إال أن هذا ال يمنع الباحثين ،من البحث عن العالقات التي تربط مستويات أخرى ،وهكذا يستنتج
الباحثان ،وجود عالقة بين فرص االنتماء السياسي أو النقابي ،التي تتضاعف مع ارتفاع السن ،وامتالك الطالب لسكن
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مستقل ،وولوجه لعمل خارج إطار الدراسة .وال يخلو الوسط الطالبي من استراتيجيات يخضع لها الطلبة ،فالطالب الذي
قضى وقتا أكثر داخل هذا الوسط ،يمكن أن يحيل إلى ميزة الطالب السرمدي أو الخالد ،كما يمكن أن يعني في نفس الوقت،
عجزا اجتماعيا.
فحسب تعبير بيير بورديو "بأن الفعل البيداغوجي Action Pédagogiqueهو مبني على سلطة بيداغوجية ،وهي
التي تحدد لنا نوع أو شكل العمل البيداغوجي") . (Bourdieu & Passeron, 1970, p. 19وبالتالي فالعنف الرمزي يتم
في العمل البيداغوجي الممأسس الذي يتم داخل المؤسسات التربوية ،وهذا العنف الرمزي هو الذي يحافظ على الوضع القائم
ويعمل على إنتاج وعي زائف أو خاطئ تظهر من خالله هذه العالقة طبيعية وشرعية.
وقد أثبت بازل برنشتاين ( )Bernstein Basilوهو يدرس ظاهرة الفشل الدراسي السائد ،أنه راجع للتفاوت
الملحوظ بين الطلبة على المستوى التحكم في اللغة الصورية المجردة .وهذه الدراسة بينت كيف تسهم عمليات التثقيف
والتكوين في تكريس نظام الطبقات االجتماعية عوض أن تعكسه فقط ) .(Bernstein, 1976, pp. 44-48وفي حالتنا
هاته ،فاألمر معكوس ،فعدم تمكن األساتذة ،باعتبارهم الفاعل البيداغوجي المحوري ،من لغة الطلبة في حالة إعاقة خاصة
المكفوفين يؤدي إلى عدم تحكمهم في لغة فئة اجتماعية يتفاعلون معها بالضرورة ،وتنتظر منهم أفعاال بيداغوجية خاصة.
 .2اواصفجت واقع وسجئط التمكين لولو الطلبة في وضعية إعجقة لكلية األمداب والعلوم اإلنسجنية بمراكش
 .12الولو الداخلي عبر الولوجيجت المعمجرية
تعتبر الولوجيات الموجودة واقعيا في الكلية بأنها مؤشر دال على اهتمام هذه األخيرة بفئات من بين الفئات المتفاعلة
معها وداخلها .صحيح أنه ال تهمنا ،في علم االجتماع ،الولوجيات المعمارية ال تكوينها وال شكلها وال المواد المكونة لها وال
معايير بنائها ،إال من زاوية اعتبارها استجابة سياقية ومجالية لمتطلبات فئة محددة من بين الفئات المجتمعية التي تستفيد من
كلية اآلداب والعلوم اإلنسانية بمراكش .ومن زاوية اعتبارها امتدادات للجسد تعينه على القيام بوظائف اجتماعية منوطة به،
لتضعه نسبيا على قدم مساواة مع الباقين .وألن أي تنظيم ينتظر منه االستجابة النتظارات وخصوصية موارده البشرية قصد
استدامتها والحفاظ عليها.
صورة رقم 1لمنحدر قرب ادر 2

المصدر :البحث الميداني :اإلمداج الججاعي للطلبة في وضعية إعجقة وسؤال الولوجيجت
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صورة رقم  2لمنحدر في أحد امرات الكلية المؤمدية للمدرججت

المصدر :البحث الميداني :اإلمداج الججاعي للطلبة في وضعية إعجقة وسؤال الولوجيجت

فقد توصلنا إلى مواصفات الولوجيات المعمارية لكلية اآلداب والعلوم اإلنسانية بمراكش ،باعتبارها المؤشرات
الفيزيقية المعبرة عن أن فئة الطلبة في وضعية إعاقة تدخل في اهتمام المدبرين لهذا التنظيم ،من جهة ،ووقفنا على الكيفية
الممكنة لكي يتفاعل فعل توفير الولوجيات المعمارية مع إعاقة فئة من الطلبة قصد تجاوز إعاقتهم وجعلهم على نفس المسافة
من الكلية وخدماتها مثلهم مثل الفئات المرتفقة األخرى ،إال أن وقوفنا على معايير وأشكال وأنواع الولوجيات المعمارية
إضافة إلى اإلمكانيات االستعمالية للطلبة لها مما يعطي األهمية للنتائج التالية:
 المقاييس الثالثة ال تجيب عن الهدف الذي وضعت من أجله تلك المنحدرات ،قد زادت من حدة اإلعاقة واعتبرتمعيقا يصعب استعمالها من قبل ذوي اإلعاقات الحركية.
 ترتبط الفوارق الصحية والجسدية وعدم تكافئ إمكانيات التأقلم منذ البدايات مع فضاء الجامعي بمجموعة منمظاهر عدم التكافؤ االستعمالي لكل مرافق الكلية
 فعند تشخيص واقع الولوجيات بكلية اآلداب والعلوم االنسانية بمراكش ،ومدى توفيرها لوسائل تجاوز اإلعاقةبالنسبة للطلبة في وضعية إعاقة ،فإننا وجدنا مجموعة من المنحدرات
( )Rampesمعدة لفائدة الطلبة ذوي اعاقة حركية المستعملين للكراسي المتحركة ،والصورتين توضحان شكل هذه
المنحدرات ،باعتبارها وسائل لتجاوز اإلعاقة.
 .22.الولو الداخلي عبر الولوجيجت الخداجتية
فمرتبطة عموما بالبعد الصحي وبالخدمات المرتبطة بالمكتبات التي من شأنها تقليص الهوة بين فئات طلبة في
وضعية إعاقة والفئات األخرى عبر ولوجهم بل إدماجهم في البنيات المرتبطة بالمعرفة وعلى رأس هذه البنيات الخزانة.
صورة رقم  3الولو إلى اقصف كلية اآلمداب والعلوم اإلنسجنية
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صورة رقم 4لمدخل خزانة الكلية

المصدر :البحث الميداني :اإلمداج الججاعي للطلبة في وضعية إعجقة وسؤال الولوجيجت.

انطالقا من هذه المالحظات الميدانية ومقارنتها بخطاب وآراء الطلبة في وضعية إعاقة ،توصلنا إلى النتائج التالية:
 الطلبة تحدثوا عن وجود عتبات ،دون قدرتهم على الحسم هل هي خاصة لذوي اإلعاقة أم لها وظيفة أخرى. فجميع الطلبة لم يسبق لهم أن سمعوا بالممشى الخاص بذوي اإلعاقات البصرية ،في حين استعمال اغلبيتهملممرات لتفادي العقبات
 إضافة إلى العسر الوظيفي الذي عبروا عنه والمرتبط بموقف الدراجات وأمور أخرى تبدو في بساطتها أمر عابرالكنها تعبر عن المعيش البسيط لهذه الفئة داخل ردهات الكلية.
خالصة وتوصيجت
ولوج وإدماج للطلبة في وضعية إعاقة داخل الكلية رهين بقدرة الفاعل والمجال على استيعاب الطلبة ،.فذلك تم
تأكيده من طرف المبحوثين أما فيما يتعلق بان طبيعة المجال تسهم في خلق ال تكافؤ في الفرص في الولوج للمؤسسة
الجامعية انطالقا من الطبيعة الفيزيولوجية للطلبة ،لقد تأكد ذلك من خالل الدراسة ،تبين أن االهتمام بهذه الشريحة المجتمعية
تقضي ضرورة انتهاج سياسات ورسم استراتيجيات على مستوى جميع األصعدة والميادين التي توفر الرعاية والخدمات
التأهيلية وذلك بخلق تغييرات جذرية ايجابية في أنماط التنشئة االجتماعية والقيم الثقافية.
وانطالقا مما تقدم يعتبر اإلدماج وسيلة هامة لتحقيق الكثير من القيم االجتماعية ،حيث تعتمد بيئاته في حياة
األ شخاص ذوي اإلعاقة لتشمل العائلة والمؤسسة التعليمية والمجتمع ،مما يعطيهم الحق في تكافؤ فرص التعليم والمشاركة
في الحياة االجتماعية مع األشخاص األسوياء ،ويدعم إمكانية االستفادة من طاقاتهم حينما تتوفر لهم فرص العمل المناسبة
لقدراتهم وخبراتهم السابقة
أن اإلدماج الجامعي يعني تمكين األشخاص في وضعية إعاقة من متابعة تعليمهم في الفصول العادية ،مما يعطيهم
الحق في تكافؤ فرص التعليم والمشاركة في الحياة االجتماعية وهذا يتطلب إحداث تغيير في المؤسسة التعليمية الجامعية
ومناهجها وطرائق التعليم و نهج إستراتيجية جديدة في التربية و التعليم العالي من خالل:
 المساهمة في نشر ثقافة االختالف والتنوع الثقافي والبشري. إزالة الوصمة المرتبطة بمصطلح مثل إعاقة . توعية الطلبة بحقوقهم في الولوج. إحداث برامج تربوية تكوينية تعليمية. -انجاز بحوث ودراسات مسبقة.
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 تبني إصالح يأخذ بشكل متزامن البعدين الداخلي والخارجي معا ،وفي نفس الوقت. االهتمام بالبنيات األساسية المؤثثة لفضاء المؤسسة الجامعية (البنية التحتية) وما يحيط بها.-اشراك الطلبة في وضعية إعاقة إليجاد الحلول المناسبة لهم مراعاة خصوصياتهم.
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