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  رعایة الفئات الخاصة

  

   ٥محاضرة 

  

  الحقائق األساسیة التي تكون في مجموعھا فلسفة العمل مع الفئات الخاصة:  -١
أن الفئات الخاصة تعاني من بعض العجز أو النقص في قدراتھا إال أن ھذا النقص   -

  ال یؤدي إلى العجز الشامل في كل قدراتھم وإمكانیاتھم المتبقیة 
التوجیھ من خالل الخاصة اعیة بإمكانیة مساعدة الفئات تؤمن الخدمة االجتم -

 على استثمار ما تبقى لدیھا من إمكانیات وقدرات والتدریب والتأھیل والمعاونة
  والعمل على إعادة تكیفھا االجتماعي والنفسي مع البیئة التي تعیش فیھا 

وأن مواطنین المبدأ تكافؤ الفرص بین ماعیة بكرامة اإلنسان و تؤمن الخدمة االجت -
في تنمیة  األساس وبالتالي ھوفي كل عملیة إصالحیة  األساس األولھو  اإلنسان
  المجتمع

یجب مساعدة أفراد الفئات الخاصة لمعرفة حقوقھم وواجباتھم اإلنسانیة والسیاسیة   -
یحقق لھم العدید بما  واالجتماعیة حیث سیساعدھم ذلك على زیادة أدائھم االجتماعي

 تمن االشباعا
  أھمیة اإلرادةفي عملھا مع الفئات الخاصة على  تعتمد الخدمة االجتماعیة  -
  كل ما سبق -

 
  أن العمل مع الفئات الخاصة یعتمد على :   -٢

أن أفراد الفئات الخاصة عندھم بعض القدرات واإلمكانیات التي یمكن استخدامھا  -
  بكفاءة عالیة

  إرادة قویةأن أفراد ھذه الفئة یملكون فطریا  -
أن دور الخدمة االجتماعیة في العمل مع ھذه الفئات یعتمد على استغالل قدراتھم  -

إرادة القوة  وإمكاناتھم واالستفادة منھا في تحقیق أھدافھم معتمدین على وجود
 عندھم

  كل ما سبق -
  

 :  رجع إلىفتتتنوع المشكالت التي یعاني منھا الفئات الخاصة  -٣
 الفرد نفسھ   -
 عجز  ما یعانیھ من قصور أو -
  ما یالقیھ من حرمان  -
  الضغوط االنفعالیة الداخلیة  -
أوضاع المجتمع ونظرتھ إلیھم مما یعوق تكیفھم مع المجتمع ویقف دون إسھامھم  -

  االیجابي 
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نوع العجز واالضطراب الذي یعانیھ أفراد ھذه الفئات بل ودرجة العجز في حد  -
  ذاتھ

 كل ما سبق  -
 

من نفس نوع المشكالت التي قد الفئات الخاصة التي یتعرض لھا ذوي المشكالت    -٤
 : یتعرض لھا العادیون وأنھ إذا كان ھناك اختالف فھو في 

 الدرجة  -
 النوع  -
 الشكل  -
 كل ما سبق  -

 
 یمكن تقسیم المشكالت إلى:   -٥

  قة الفرد وذاتھ ( مشكالت ذاتیة)مشكالت تتعلق بعال -
  ة)مشكالت اجتماعی (مشكالت تتعلق بعالقة الفرد باآلخرین  -
  مشكالت تتعلق بالكفایة اإلنتاجیة -
 كل ما سبق  -

  
تتمثل ھذه المشكالت في ألوان من األلم والمعاناة والمشقة بعضھا یتصل بالناحیة   -٦

الجسمیة وبعضھا یتصل بالمعاناة النفسیة كالقلق والتوتر والشعور بالدونیة والتعاسة 
 أو عدم القدرة على التوافق  :

 المشكالت الذاتیة  -
 ت االجتماعیة المشكال -
 مشكالت تتعلق بالكفایة اإلنتاجیة  -
 كل ما سبق  -

 
 مشاكل تتمثل في عدم الشعور باألمن وعدم الشعور بالرضا للشخص : -٧

 المشكالت الذاتیة  -
 المشكالت االجتماعیة  -
 مشكالت تتعلق بالكفایة اإلنتاجیة  -
 كل ما سبق  -

 
 تبعا لـ :  درجات متفاوتةبمشاعر وحاالت خاصة یشعر بھا صاحبھا  المشكالت الذاتیة -٨

 تركیب شخصیتھ -
 لالستجابات المختلفة التي یحصل علیھا في مختلف عالقاتھ في محیط المجتمع  -
 ما یحققھ لھ المجتمع من إشباع لحاجاتھ وما یوفره لھ من رعایة وعنایة   -
 كل ما سبق  -
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ا لتكوینھم تترتب على الحالة التي علیھا أفراد الفئات الخاصة وتبعالتي المشكالت    -٩
 النفسي وظروفھم االجتماعیة :

 المشكالت الذاتیة  -
 المشكالت االجتماعیة  -
 مشكالت تتعلق بالكفایة اإلنتاجیة  -
 كل ما سبق  -

 
المشكالت أو النتائج یمكن أن تتمثل في مشكالت الھروب والعدوان بأشكالھ    -١٠

  : المختلفة وكذلك السلبیة واالستعطاف عن طریق مواصلة المرض أو العجز
 المشكالت الذاتیة  -
 المشكالت االجتماعیة  -
 مشكالت تتعلق بالكفایة اإلنتاجیة  -
 كل ما سبق  -

 
تفكك العالقات األسریة أو اضطراب عالقات الفرد بمحیطھ مشاكل تتمثل في   -١١

داخل األسرة وخارجھا أو ما یمكن تسمیتھ بمشكالت سوء التكیف مع البیئة 
   : االجتماعیة الخاصة بالفرد

 الت الذاتیة المشك -
 المشكالت االجتماعیة  -
 مشكالت تتعلق بالكفایة اإلنتاجیة  -
 كل ما سبق  -
 

میع أفراد الفئات الخاصة غیر األسویاء معرضون لضعف اإلنتاج أو عدم ج  -١٢
 القدرة الكلیة على اإلنتاج و ھذا ما یسمى :

 المشكالت الذاتیة  -
 المشكالت االجتماعیة  -
 ة مشكالت تتعلق بالكفایة اإلنتاجی -
 كل ما سبق  -

 
 : یشكلون طاقات معطلة جزئیا أو كلیا  رؤیة الفئات الخاصة أنھم  -١٣

 المشكالت الذاتیة  -
 المشكالت االجتماعیة  -
 مشكالت تتعلق بالكفایة اإلنتاجیة  -
 كل ما سبق  -

 
في مجال رعایة وتأھیل الفئات  الوظیفة األساسیة للخدمة االجتماعیةإن  -١٤

 :  الخاصة ھي 
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تأھیلھم على تحقیق اد أو أسرھم ومساعدة مؤسسات رعایتھم والتعامل مع األفر -
 أھدافھا

 حل المشكالت االجتماعیة ألفراد الفئات الخاصة  -
 إیجاد فرص عمل مناسبة لذوي الفئات الخاصة  -
 كل ما سبق  -

 
 :من أدوار الخدمة االجتماعیة في مجال رعایة و تأھیل الفئات الخاصة  -١٥

ة احتیاجاتھم وإشباعھا بطریقة أفضل وفقا لطبیعة خدمة أفراد الفئات الخاصة ومقابل -
  كل فئة

  التعرف على طبیعة المشكالت المعقدة للفئات الخاصة ومساعدتھم على مواجھتھا  -
توفیر الخدمات التي تحتاجھا الفئات الخاصة من خالل العمل مع فریق رعایة  -

  وتأھیل كل فئة
 رص العمل الالزمة لھمت الخاصة وفالتنسیق بین الخدمات المتوفرة للفئا -
 التركیز على مساعدة الفئات الخاصة من خالل األسرة والمجتمع -
یتعامل األخصائي االجتماعي في مجال رعایة الفئات الخاصة مع كافة األنساق   -

     اعة ،ــــــودوره مع كل نسق من تلك األنساق سواء الفرد ، الجم ویتحدد عملھ
 معالنسق األسري ، المنظمة أو المجت

 كل ما سبق  -
 

 : من األدوار المھنیة لألخصائي االجتماعي في مجال رعایة الفئات الخاصة -١٦
 الدور الوقائي  -
 الدور العالجي  -
 الدور التنموي  -
 كل ما سبق  -

 
 : یتمثل الدور الوقائي لألخصائي االجتماعي في مجال رعایة الفئات الخاصة -١٧

ئیة وتنویر الرأي العام بأھمیة الدعوة لتجنب مسببات اإلعاقة الوراثیة منھا والبی -
  الفحص الشامل قبل الزواج لتجنب اإلعاقة

  التوعیة بضرورة رعایة األم الحامل أثناء الحمل وبعد الوالدة -
 أنواعھا المختلفة في مجال اإلعاقةاالھتمام بإجراء البحوث والدراسات المیدانیة ب -
  الدعوة إلى إتاحة فرص العمل للمعاقین حسب ظروفھم -
یب العاملین في مجال رعایة وتأھیل المعاقین لرفع مستوى أدائھم لتحقیق تدر -

 أھداف المؤسسة ورفع مستوى الخدمة المقدمة للمعاقین
 كل ما سبق  -

 
 یتمثل الدور العالجي لألخصائي االجتماعي في مجال رعایة الفئات الخاصة -١٨

 : عند العمل مع المعاق 
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المؤسسة والتخفیف من االضطرابات  استقبال المعاق ومساعدتھ نفسیا على تقبل -
 النفسیة وتشجیعھ على التعبیر عن مشاعره السلبیة تجاه اإلعاقة

إجراء البحث االجتماعي للمعاق واالھتمام بالتاریخ االجتماعي لتحدید الخطوات  -
العالجیة ومد فریق العمل المھني بالظروف االجتماعیة والبیئیة لتقییم حالتھ ووضع 

 عامل معھخطة متكاملة للت
مساعدة المعاق على تقبل واقعھ والتوافق معھ وتوضیح دوره في تحمل مسئولیات   -

 العالج
إقامة عالقة مھنیھ وذلك بتوفیر المناخ المناسب لرعایة وتأھیل المعاق ومساعدتھ  -

 على التغلب على العقبات التي تواجھھ
خدمات المؤسسة مساعدة المعاق على تفھم إعاقتھ وأثارھا وأھمیة االستفادة من  -

  وإعداده لتقبل مختلف االختبارات والتجاوب مع المختصین
  العمل على تعدیل اتجاھات المعاق السلبیة نحو نفسھ وأسرتھ ومجتمعھ -
 نفسھ وتنمیة دافع التعلم والنجاحتنمیة قدرات المعاق وإمكانیاتھ لیستعید ثقتھ ب -
ومتابعتھ لضمان نجاحھ  مساعدة المعاق على الحصول على العمل المناسب لظروفھ -

 واستقراره
 كل ما سبق  -

 
 یتمثل الدور العالجي لألخصائي االجتماعي في مجال رعایة الفئات الخاصة -١٩

  عند العمل مع أسرة المعاق :
التخفیف من المشاعر السلبیة للوالدین تجاه اإلعاقة والمعاق وتقبلھ وإحاطتھ بالحب  -

  واألمان
ھا وتأثیرھا على شخصیة المعاق ومشكالتھا تنویر الوالدین باإلعاقة وأسباب -

واحتیاجات المعاق والرعایة الالزمة من قبلھم وتعلیمھم كیفیة تقدیم الرعایة بدون 
   مغاالة وإعطاؤه الفرص الالزمة للتعلیم والتأھیل وشغل وقت الفراغ

تعلیم األسرة كیفیة االتصال والحوار مع المعاق بنفس أسلوبھ حتى ال یشعر بالغربة  -
   واالنعزال

تنویر األسرة بضرورة تنمیة القدرات والحواس المتبقیة للمعاق خاصة عند إعاقتھ  -
 بسن مبكر

 توجیھ األسرة للمؤسسات بالمجتمع لالستفادة من الخدمات المتاحة ومساعدتھا -
ترك الفرصة آلباء وأمھات المعاقین بااللتقاء والتعبیر عن مشاعرھم وخبراتھم مما  -

   كبیر في تحملھم للصعاب ویزید من قدرتھما على رعایة المعاقیكون لھ األثر ال
إتاحة الفرصة للوالدین لمقابلة المختصین في المؤسسة واالستفسار عما یجول في  -

  خاطرھما تجاه المعاق واإلعاقة
   تنمیة الوازع الدیني لدى األسرة مما یجعلھا أكثر إیمان وتقبل لإلعاقة ومشكالتھا  -
عات جدیدة وتعدیالت بما یحقق ویوفر الرعایة المتكاملة الدعوة إلصدار تشری -

 للمعاقین
 كل ما سبق  -
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 : یتمثل الدور التنموي لألخصائي االجتماعي في مجال رعایة الفئات الخاصة -٢٠

  المساھمة في تدعیم وتطویر الخدمات التي تقدم في مؤسسات الرعایة والتأھیل -
  العمل االھتمام ببیئة المعاق وتأھیل المساكن وأماكن -
   االستفادة من خبرات المعاقین في القیام بمھام جدیدة تتفق مع ظروف إعاقتھم -
   یعود علیھم وعلى مجتمعھم بالفائدةاستثمار أوقات الفراغ بما  -
   العمل على رفع مستوى أداء المعاقین بتنمیة قدراتھم المتبقیة -
 الفعلیة تزویدھم بالمھارات الالزمة وتنمیة الوعي والقدرة على المشاركة -
تي تساھم في التعامل مع تشجیع المعاقین على تكوین جماعات وتبادل المعلومات ال -

 مشكالتھم
إتاحة الفرصة للمعاقین بالمساھمة في حمایة البیئة في مؤسساتھم ومجتمعھم المحلي  -

بما ینمي من قدراتھم على مواجھة مشكالت البیئة ومواجھة مشكالت المجتمع 
   من خالل جماعات العمل الجماعي ویزید من انتمائھم لھ

یر ادائھم وفق العمل على تنمیة وتدریب فریق العمل المھني باستمرار لتطو -
  االتجاھات الحدیثة

تطویر وتعدیل القوانین والتشریعات الخاصة بالمعاقین وخاصة ذات اإلعاقة  -
 المتعددة

 كل ما سبق  -
  

   ٦محاضرة 
 

نحو ھدف محدد لتمكین  مجموعة الجھود التي تبذل خالل مدة محددة  -٢١
الشخص وعائلتھ من التغلب على اآلثار الناجمة عن العجز واكتساب واستعادة دوره 

في الحیاة معتمداً على نفسھ والوصول بھ إلى أفضل مستوى وظیفي عقلي، أو 
 أو اجتماعي، أو نفسي، أو اقتصادي :جسماني، 

 إعادة التأھیل  -
 التأھیل  -
 التمویل  -
 العجز النسبي  -

 
مرحلة من العملیة المستمرة والمنسقة والتي تشمل الخدمات المتنوعة ال  -٢٢

كالتأھیل الطبي، والتأھیل التربوي، والتأھیل البدني، والتأھیل النفسي، والتأھیل 
االجتماعي، والتوجیھ والتدریب المھني والتعیین االنتقائي بقصد تمكین الفرد من 

تأھیل البیئة والمجتمع  االحتفاظ بھ وعلى العمل المناسب وتأمین مستقبلھ والحصول 
 : للمعاق

 إعادة التأھیل  -
 التأھیل  -
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 التمویل  -
 العجز النسبي  -

 
 من المبادئ العامة في تأھیل المعاقین: -٢٣

تعني بالشخص المعاق وتتناول مشكلة اإلعاقة كما تتناول  عملیة فردیةالتأھیل  -
 ھمشكالتھ النفسیة واالجتماعیة والجسمیة التي ترتبط بإعاقت

تتكامل فیھا الخدمات النفسیة والطبیة واالجتماعیة والمھنیة  متكاملةالتأھیل عملیة  -
 والتربویة  

 والتحقق من وجودھا عن الفرد منذ اكتشاف اإلعاقةإن عملیة التأھیل یجب أن تبدأ  -
أن تأخذ عملیات تأھیل المعاقین بعین االعتبار میول الفرد المعوق واتجاھات قیمھ  -

 التربیة الخاصة أو التدریب أو التشغیل سواء في مجال
على القدرات العقلیة والجسمیة  بشكل خاصیجب أن تعتمد عملیة تأھیل المعاقین  -

المتوفرة عند المعوق والتأكید على تنمیة ھذه القدرات واالستفادة منھا إلى أقصى 
 درجة ممكنة

ھ الشخصیة یجب فإن شخصیة المعاق وسماتاذا  التأھیل عملیة فردیةعملیة بما ان  -
ً في عملیات تأھیل المعاقین  أن تؤخذ أساسا

یجب أن تھتم عملیة التأھیل بتكیف المعوق مع ذاتھ من ناحیة ومع البیئة المحیطة  -
بھ من ناحیة ثانیة، بحیث تسعى عملیة التأھیل إلى تحقیق تقبل الفرد لذاتھ وتقبل 

 المجتمع لھ
 كل ما سبق  -

 
 ملیة :تعتبر عملیة التأھیل للمعاق ع -٢٤

 فردیة  -
 جماعیة  -
 ثنائیة  -
 ال شيء مما سبق  -

 
الخدمات المطلوبة لتطویر قدرات الفرد واستعداداتھ عندما ال تكون ھذه    -٢٥

 القدرات قد ظھرت أصالً :
 إعادة التأھیل  -
 التأھیل  -
 التمویل  -
 العجز النسبي  -

 
عملیة تنطبق على المعاقین صغار السن الذین تكون اعاقتھم خلقیة، أو    -٢٦

 ت في مرحلة مبكرة من عمرھم :حصل
 إعادة التأھیل  -



 ٨ ص  لفاروقا
 

 التأھیل  -
 التمویل  -
 العجز النسبي  -

 
تأھیل فرد كان قد تدرب أو تعلم مھنة ما ومارس ھذه المھنة مدة من الزمن،   -٢٧

ثم حدث أن أصیب بعاھة وأصبح معاقاً، ولم یستطع العودة إلى عملھ أو مھنتھ 
 األصلیة بسبب إعاقتھ الجدیدة :

 ھیل إعادة التأ -
 التأھیل  -
 التمویل  -
 العجز النسبي  -

 
عبارة عن جھد مشترك بین مجموعة من االختصاصات بھدف توظیف   -٢٨

وتدعیم قدرات  الفرد لیكون قادراً على التكیف مع إعاقتھ ومع متطلبات الحیاة العادیة 
 إلى أعلى درجة من االستقاللیة:

 إعادة التأھیل  -
 التأھیل  -
 التمویل  -
 العجز النسبي  -

 
 تأھیل عملیة تؤدى من قبل : ال  -٢٩

 شخص أو مھني واحد    -
 فریق من المختصین    -
 المعاق نفسھ  -
 أسرة المعاق  -

 
 من أعضاء الفریق المختص بتأھیل المعاق :  -٣٠

 الطبیب  -
 األخصائي النفسي -
 األخصائي االجتماعي -
 مرشد التأھیل -
 أخصائي التربیة الخاصة -
 المعالج الوظیفي  -
 و أخصائي النطق أو أخصائي قیاس السمعأخصائي األجھزة التعویضیة أ  -
 أخصائي العالج الترفیھي  -
 االستشاري المھني -
 الزائرة األسریة  -



 ٩ ص  لفاروقا
 

 مساعدة المربیة -
 ممرضة التأھیل  -
 ولي أمر المعاق  -
 كل ما سبق  -

   
 من األسس والقواعد التي تستند علیھا عملیة التأھیل: -٣١

یة ولیس لمد عإن كل خطوة من خطوات التأھیل یجب أن تقوم على أسس وقواع -
 على أسس إنسانیة واجتماعیة فقط

 تعتمد كل خطوة أشخاص مؤھلین ومتخصصین  -
یجب أن تقوم كل خطوة على أسس وقواعد تشخیصیة وتفسیرات دقیقة وواقعیة   -

 للمعلومات المتوفرة عن حالة الفرد
إن عملیة التأھیل بالكامل یجب أن تقوم على أسس فردیة، ولیس أن ھناك قالب   -

 یمكنھ مالئمة جمیع الحاالتواحد 
 كل ما سبق  -

 
 من أھداف عملیة التأھیل: -٣٢

استغالل وتطویر قدرات وإمكانیات الفرد وتوظیفھا إلى أقصى درجة ممكنة  -
 ل الوظیفي واالجتماعي واالقتصاديللوصول إلى درجة من االستقال

ار مساعدة الفرد المعاق وأسرتھ على التكیف مع حالة العجز ومواجھة كافة اآلث -
  لوظیفیة والمھنیة المترتبة علیھاالنفسیة واالجتماعیة وا

ً یتناسب مع  - دمج الفرد المعاق في الحیاة العامة للمجتمع وتمكینھ من أن یؤدي دورا
 قدراتھ وإمكانیتھ

 كل ما سبق  -
  

  ھي: عناصر أربعةالبد للتأھیل لكي یكتمل بنجاح وفعالیة من توفر  -٣٣
 الشخص المعاق نفسھ -
 أسرة المعاق -
 لمجتمعا -
  فریق التأھیل -
 كل ما سبق  -

  
 إن اختیار البرنامج التأھیلي المناسب للمعاق یعتمد بشكل أساسي على  :   -٣٤

 االحتیاجات التأھیلیة للفرد المعاق  -
 قدراتھ وإمكانیاتھ   -
 میولھ واستعداداتھ -
 كل ما سبق  -

 



 ١٠ ص  لفاروقا
 

   یمكن تحدید برامج وأنشطة التأھیل إلى: -٣٥
 التأھیل الطبي -
 التأھیل النفسي -
 تأھیل االجتماعيال -
 التأھیل المھني -
 كل ما سبق  -

 
توفیر الظروف البیئیة المناسبة سواء ما یتعلق بالبیئة البشریة أو البیئة    -٣٦

المادیة والطبیعیة من أجل توفیر الظروف البیئیة المالئمة لنجاح عملیة التأھیل وتلبیة 
 یعاني منھا :ة عن حالة العجز التي االحتیاجات الخاصة للفرد المعاق والناجم

 التأھیل الطبي  -
 تأھیل البیئة  -
 تأھیل أسرة المعاق  -
 التأھیل النفسي  -

  
والتي حظیت باھتمام كبیر سواء على  أھم االتجاھات التأھیلیة المعاصرةمن   -٣٧

 : المستوى التشریعي أو المستوى التنفیذي في العدید من دول العالم
 أسرة المعاق  -
 البیئة المحررة من العوائق -
 ئي االجتماعي المھني اإلخصا -
 كل ما سبق  -

 
 نعنصرین ال یقالن أھمیة عیجب أن تركز على  تأھیل البیئةإن عملیة  -٣٨

  وھما: تأھیل الفرد المعاق نفسھ أھمیة عنبعضھما البعض وكذلك ال یقالن 
 تأھیل األسرة للمعاق -
 تأھیل البیئة الطبیعیة للمعاق  -
 تأھیل الفریق الطبي  -
 الشيء مما سبق -

 
ي إرشادھم وتقدیم خدمات الدعم النفساتجاھات أفراد أسرة المعاق و تعدیل   -٣٩

 :تدریبھم على أسالیب التعامل مع الفرد المعاقواالجتماعي واالقتصادي لھم أو 
 تأھیل األسرة للمعاق -
 تأھیل البیئة الطبیعیة للمعاق  -
 تأھیل الفریق الطبي  -
  ٢و  ١ -

 



 ١١ ص  لفاروقا
 

راد المجتمع لزیادة تقبل الفرد تعدیل وتطویر االتجاھات اإلیجابیة من قبل أف  -٤٠
 االندماج والعیش بحریة واستقالل : المعاق ومنحھ فرص

 تأھیل األسرة للمعاق -
 تأھیل البیئة الطبیعیة للمعاق  -
 تأھیل الفریق الطبي  -
  ٢و  ١ -

  
المباني العامة والتجاریة والخدمات الترویحیة  والسكن والمواصالت  تھیئة -٤١

ھا لتمكین األفراد المعاقین من االستفادة منھا بدون أیة وإجراء التعدیالت المالئمة علی
 :  حواجز أو عوائق

 تأھیل األسرة للمعاق -
 تأھیل البیئة الطبیعیة للمعاق  -
 تأھیل الفریق الطبي  -
  ٢و  ١ -

 
وھو یھتم بالجوانب  األنشطة األساسیة لعملیة التأھیلھو أحد البرامج و -٤٢

صحیة التي یمكن أن تنشأ عن مرضیة والالمرضیة سواء المسببة للعجز أو الجوانب ال
 العجز :

 التأھیل الطبي -
 التأھیل النفسي -
 التأھیل االجتماعي -
 التأھیل المھني -

  
   تھدف برامج التأھیل الطبي إلى: -٤٣

ل الكشف والفحوص الطبیة لوقایة من تكرار حصول حالة العجز باستخدام وسائا -
 والجینیة

للحیلولة  جراء عملیات التدخل المبكرالعمل على االكتشاف المبكر لحاالت العجز وإ -
 دون تفاقم مشكلة العجز

العمل على تحسین أو تعدیل القدرات الجسمیة والوظیفیة للفرد بوسائل العالج  -
  الطبي الالزمة 

 كل ما سبق  -
 

   من وسائل التأھیل الطبي: -٤٤
 األدویة والعقاقیر الطبیة -
 العملیات الجراحیة -
 العالج الطبیعي -
 تعویضیة والوسائل المساعدةبیة الاألجھزة الط -



 ١٢ ص  لفاروقا
 

 اإلرشاد الطبي -
 كل ما سبق  -

 
ثار النفسیة التي تتركھا حالة العجز على حیاة الفرد وعلى حیاة أفراد اآل  -٤٥

 :أسرتھ غالباً ما تكون من 
 الدرجة البسیطة  -
 الدرجة المتوسطة  -
  الدرجة العمیقة التي تحتاج إلى جھود كبیرة  -
 ال شيء مما سبق  -

  
 : ھي للمعاقأفراد األسرة التي یتعرض لھا  الضغوط النفسیةمن أھم مظاھر    -٤٦

 عور بالخجل أو الدونیة أو الذنبالش -
 إنكار اإلعاقة -
 الحمایة الزائدة -
 طفل المعاق وإخفائھ عن األنظاررفض ال  -
 تماعیة وعدم المشاركة في مظاھرھااالنعزال عن الحیاة االج  -
 كل ما سبق  -

 
 حالة الفرد المعاق نفسیا من خالل : لى إن حالة العجز أو اإلعاقة تؤثر ع  -٤٧

 مكانیاتھ تؤثر على فھمھ وتقدیره لنفسھ وإ -
 قلق والتوتر والخوف من المستقبلتجعلھ یعیش في حالة من ال -
 تؤثر في نظرتھ للحیاة وثقتھ باآلخرین  -
  كل ما سبق -

 
   أھداف برامج التأھیل النفسي نحو الفرد المعاق تشمل : -٤٨

 ى تحقیق أقصى درجة من التوافق الشخصي  مساعدة الفرد المعاق عل -
 مساعدة الفرد المعوق على تحقیق أقصى ما یمكن من التوافق االجتماعي والمھني  -
 العمل على تعدیل بعض العادات السلوكیة الخاطئة التي قد تنشأ عن اإلعاقة -
 كل ما سبق  -

  
 یتم مساعدة الفرد المعاق على تحقیق أقصى درجة من التوافق الشخصي من -٤٩

 خالل : 
 تقبلھ لذاتھ وظروفھ وواقعھ الجدید  -
 فھمھ لخصائصھ النفسیة ومعرفة إمكاناتھ المتبقیة وتطویر اتجاھات إیجابیة عن ذاتھ -
 مساعدتھ على مواجھة ما یعترضھ من معوقات والتغلب علیھا -
 كل ما سبق  -

 



 ١٣ ص  لفاروقا
 

مساعدة الفرد المعوق على تحقیق أقصى ما یمكن من التوافق االجتماعي  -٥٠
 من خالل :  والمھني

مساعدتھ في تكوین عالقات اجتماعیة ناجحة مع اآلخرین والخروج من العزلة  -
 االجتماعیة 

 االندماج في الحیاة العامة للمجتمع -
 مساعدتھ على االختیار المھني السلیم الذي یتناسب مع حالتھ ومیولھ واستعدادات  -
 كل ما سبق  -

 
  فرد المعاق:من أھداف التأھیل النفسي الموجھة نحو أسرة ال -٥١

مساعدة األسرة على فھم وتقدیر وتقبل حالة اإلعاقة وذلك من خالل تزویدھا  -
بالمعلومات الضروریة عن حالة اإلعاقة ومتطلباتھا وتعدیل اتجاھاتھا نحو إعاقة 

 طفلھا
مساعدة األسرة على مواجھة الضغوط النفسیة واالجتماعیة التي یمكن أن تنشأ عن  -

 من آثارھا حالة اإلعاقة والتخفیف
مساعدة األسرة في الوصول إلى قرار سلیم واختیار مجال التأھیل المناسب لطفلھم   -

 المعاق
مساعدة األسرة على بناء توقعات إیجابیة وموضوعیة عن قدرات وإمكانیات طفلھا  -

 المعاق
 تدریب األسرة إرشادھا على أسالیب رعایة وتدریب الطفل المعاق  -
 كل ما سبق  -

   
  الیب التأھیل النفسي:من وسائل وأس -٥٢

 اإلرشاد النفسي  -
 اإلرشاد األسري -
 تعدیل السلوك  -
 التوجیھ واإلرشاد المھني  -
 العالج النفسي -
 كل ما سبق  -

  
   ٧محاضرة 

 
 الھدف النھائي لعملیة تأھیل الفرد المعاق :  -٥٣

 التوافق النفسي للفرد المعاق  -
  دمج الفرد المعاق في الحیاة العامة للمجتمع   -
 قانوني لحیاة المعاقین التنظیم ال -
 اإلرشاد األسري  -

  



 ١٤ ص  لفاروقا
 

إعداد الفرد المعاق للتكیف والتفاعل اإلیجابي مع المجتمع ومتطلبات الحیاة    -٥٤
العامة من خالل مجموعة من البرامج واألنشطة االجتماعیة نحو الفرد المعاق ونحو 

 : أسرتھ والبیئة االجتماعیة التي یعیش فیھا
 التأھیل الطبي  -
 فسي التأھیل الن -
 التأھیل االجتماعي  -
 التأھیل المھني  -

 
  للمعاقین إلى: التأھیل االجتماعيیھدف  -٥٥

 تطویر مھارات السلوك االجتماعي التكیفي عند الفرد المعاق -
العمل على تعدیل اتجاھات األسرة نحو طفلھا المعاق وتوفیر المساعدات ووسائل  -

 شئة االجتماعیة المناسبة لھالدعم المناسبة لھا لتكون قادرة على تأمین ظروف التن
توفیر الظروف الوظیفیة لتمكین المعاق من ممارسة حیاتھ واالندماج في الحیاة  -

 العامة وتكوین أسرة وتلبیة احتیاجاتھ واحتیاجات أفراد أسرتھ
العمل على توفیر الظروف البیئیة المناسبة لدمج المعاق في المجتمع المحلي وذلك  -

 اتجاھات األفراد وردود فعلھا تجاه اإلعاقةمن خالل العمل على تعدیل 
العمل على توفیر الخدمات االجتماعیة الالزمة لتلبیة االحتیاجات الخاصة لألفراد  -

 المعاقین والحث على سن التشریعات والقوانین الالزمة لتأمین حقوقھم
توفیر الظروف المناسبة لتسھیل مشاركة المعاقین في األنشطة والبرامج التي   -

 ھا المجتمع ألفرادهیوفر
دعم وتشجیع العمل االجتماعي التطوعي وتأسیس جمعیات المعاقین أو جمعیات  -

 أھالي المعاقین االجتماعیة والمھنیة
 كل ما سبق  -

 
 من أسالیب التأھیل االجتماعي: -٥٦

 أسلوب الرعایة المنزلیة  -
 أسلوب الرعایة النھاریة  -
 أسلوب الرعایة اإلیوائیة  -
 ة أسلوب الرعایة الالحق -
 كل ما سبق  -

 
 :  إن أسالیب الرعایة والتأھیل االجتماعي للمعاقین تختلف حسب -٥٧

 اإلعاقة نوع   -
 درجة اإلعاقة -
 واالقتصادیة للفرد المعاق وأسرتھالظروف االجتماعیة  -
 كل ما سبق  -

  



 ١٥ ص  لفاروقا
 

على الوقوف على الظروف األسریة التي یعیش في ظلھا الفرد أسلوب یركز  -٥٨
ي الحصول على الخدمات المتوفرة في المجتمع المعاق ومساعدة أسرة المعاق ف

ألسرة أو في تكییف البیئة اوإحداث التغییرات المطلوبة سواء في اتجاھات أفراد 
 سرة لتفي باحتیاجات الفرد المعاق :السكنیة لأل

 أسلوب الرعایة المنزلیة  -
 أسلوب الرعایة النھاریة  -
 أسلوب الرعایة اإلیوائیة  -
 أسلوب الرعایة الالحقة  -

  
تأمین مؤسسات الرعایة النھاریة لخدمة األفراد المعاقین وذلك تحاشیاً   -٥٩

 ھم الطبیعیة واختزال مدة التأھیل :لعزلھم عن بیئات
 أسلوب الرعایة المنزلیة  -
 أسلوب الرعایة النھاریة  -
 أسلوب الرعایة اإلیوائیة  -
 أسلوب الرعایة الالحقة  -

 
كحاالت اإلعاقات  عایةالر تتطلبستخدم فقط مع الحاالت التي ی أسلوب -٦٠

الشدیدة والمتعددة والحاالت التي تعجز األسرة عن تأمین مستلزمات الرعایة الالزمة 
 : فرد المعاقلل
 أسلوب الرعایة المنزلیة  -
 أسلوب الرعایة النھاریة  -
 أسلوب الرعایة اإلیوائیة  -
 أسلوب الرعایة الالحقة  -

  
المعاق في أسرتھ أو في بعد إتمام عملیة التأھیل وإدماج  یستخدمأسلوب   -٦١

اجھة أیة صعوبات یمكن أن المجتمع أو تشغیلھ للتأكد من عدم تعرضھ للمشاكل ومو
 تواجھھ : 

 أسلوب الرعایة المنزلیة  -
 أسلوب الرعایة النھاریة  -
 أسلوب الرعایة اإلیوائیة  -
 أسلوب الرعایة الالحقة  -

 
 : أسلوب الرعایة الالحقة أھدافمن  -٦٢

مع البیئة ومع العمل خاصة في المراحل المبكرة لعودة مواجھة صعوبات التكیف  -
  یعیة بعد عملیات العالج والتأھیلالمعاق إلى الحیاة الطب



 ١٦ ص  لفاروقا
 

توفیر فرص استمرار واستقرار المعاق في التعلیم أو في العمل وتذلیل كافة  -
ً على استمرار المعاق في  المعوقات اإلداریة أو المادیة أو االجتماعیة التي تؤثر سلبا

  ھاستھ أو في عملدر
مساعدة المعاق على االستفادة من المؤسسات المختلفة القائمة في المجتمع المحلي   -

  انت صحیة أو اجتماعیة أو ترفیھیةالذي یعیش فیھ المعاق سواء ك
یحتاجون لخدمات التأكد من متابعة المعاق للخطة العالجیة وخاصة المعاقین الذین  -

 عالجیة بشكل دائم
 كل ما سبق  -

  
أمام معظم فئات المعاقین ویعود  الدول العربیةفي كثیر من  االختیار الوحید     -٦٣

 ذلك إلى االتجاھات السلبیة والتوقعات المتدنیة حول قدرات المعاقین التعلیمیة  :
 التأھیل الطبي -
 التأھیل النفسي -
 التأھیل االجتماعي -
 التأھیل المھني -

  
وفیر خدمات مھنیة مثل التوجیھ تلك المرحلة من عملیة التأھیل التي تشمل ت   -٦٤

المھني والتدریب المھني واالستخدام االختیاري بقصد تمكین الشخص المعاق من 
 مناسب واالحتفاظ بھ والترقي فیھ : ضمان عمل

 التأھیل الطبي -
 التأھیل النفسي -
 التأھیل االجتماعي -
 التأھیل المھني -

 
ظیف قدرات مجموعة البرامج واألنشطة التي تھدف إلى استثمار وتو   -٦٥

وطاقات الشخص المعاق وتدریبھ على مھنة مناسبة یستطیع من خاللھا الحصول على 
 : دخل یساعده على تأمین متطلباتھ الحیاتیة

 التأھیل الطبي -
 التأھیل النفسي -
 التأھیل االجتماعي -
 التأھیل المھني -

 
 :التأھیل المھنيمن أھداف  -٦٦

 مھنة مناسبة توظیف طاقات وقدرات الشخص المعاق في تدریبھ على -
 ضمان عمل مناسب للشخص المعاق وضمان احتفاظھ بھذا العمل والترقي فیھ -
ضمان دخل اقتصادي دوري مالئم یستطیع من خاللھ الشخص المعاق تأمین  -

 متطلباتھ الحیاتیة
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 المعاق بنفسھ وتقدیره لذاتھ والشعور باإلنتاجیةإعادة ثقة الشخص  -
 كانات الشخص المعاقتعدیل اتجاھات اآلخرین نحو قدرات وإم -
توجیھ واستثمار األیدي العاملة والطاقات المعطلة لألشخاص المعاقین كمورد من  -

 موارد التنمیة االقتصادیة المنتجة في المجتمع
 دمج المعاق في الحیاة العامة للمجتمع -
 كل ما سبق  -

 
 لتحقیق أھداف التأھیل المھني یتطلب توفر العناصر  : -٦٧

ات المھنیة والقدرات الشخصیة المناسبة عند الشخص توفر المیول واالستعداد -
 المعاق

توفر مراكز التدریب المھني وتزویدھا باإلمكانیات البشریة والمادیة والتقنیة  -
 المناسبة

توفر فرص العمل الالزمة في المجتمع لتشغیل المعاقین بعد استكمالھم لمتطلبات  -
 عملیة التأھیل والتدریب المھني

یجابیة والرغبة من قبل أصحاب المصانع والمصالح التجاریة توفر االتجاھات اإل -
 لتشغیل المعاقین في مراكزھم ومؤسساتھم

 توفر التشریعات والقوانین الالزمة لحفظ حقوق العمال المعاقین -
 كل ما سبق  -

 
 تمر عملیة التأھیل المھني عبر مجموعة من الخطوات نحددھا في :  -٦٨

 التقییم المھني  -
 التوجیھ المھني  -
 لتدریب المھني ا -
 التشغیل  -
 كل ما سبق  -

 
والتعرف  شخص المعاق المھنیةدراسة قدرات وإمكانیات العملیة تھدف إلى   -٦٩

میولھ واستعداداتھ المھنیة بھدف مساعدتھ على االختیار المھني في حدود ما على 
 ھو متوفر من برامج مھنیة في مراكز التدریب المھني : 

 التقییم المھني  -
 ني التوجیھ المھ -
 التدریب المھني  -
 التشغیل  -

  
 یقوم بخطوة التقییم المھني :  -٧٠

 اإلخصائي الطبي  -
 أخصائي التقییم المھني   -
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 مرشد التأھیل    -
 االخصائي النفسي  -

 
خطوة تھدف إلى مساعدة األشخاص المعاقین على االختیار المھني للمھنة   -٧١

ص استخدامھم في التي تتناسب مع میولھم واستعداداتھم وقدراتھم من جھة ومع فر
 سوق العمل من جھة أخرى :

 التقییم المھني  -
 التوجیھ المھني  -
 التدریب المھني  -
 التشغیل  -

  
الخطوة الرئیسیة في عملیة التأھیل المھني التي تخصص للتدریب الفعلي   -٧٢

 للشخص المعاق على المھنة التي تم اختیارھا بعد إجراء التقییم والتوجیھ المھني : 
 التقییم المھني  -
 التوجیھ المھني  -
 التدریب المھني  -
 التشغیل  -

 
 ھي : ثالث مراحلتمر عملیة التدریب المھني في  -٧٣

 التھیئة المھنیة  -
 التطبیق العملي  -
 التدریب في سوق العمل  -
 كل ما سبق  -

 
مرحلة یتم فیھا تعریف المعاق على المھنة التي سوف یتدرب علیھا وتعریفھ  -٧٤

ستخدمة فیھا والمھارات الالزمة ألداء المھنة بقوانینھا ومستلزماتھا واألدوات الم
 وتزویده باالتجاھات اإلیجابیة للعمل واإلنتاج :

 التھیئة المھنیة  -
 التطبیق العملي  -
 التدریب في سوق العمل  -
 كل ما سبق  -

 
المرحلة التي یتم فیھا تدریب الشخص المعاق عملیاً على المھنة التي تم   -٧٥

صول المعاق في نھایتھا إلى األداء المھني الجید اختیارھا بحیث تضمن ھذه العملیة و
 الذي یؤھلھ للمحافظة على المھنة واالستمرار والترقي فیھا :

 التھیئة المھنیة  -
 التطبیق العملي  -
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 التدریب في سوق العمل  -
 كل ما سبق  -

  
المرحلة األخیرة التي یتم فیھا وضع المعاق في الشركات والمؤسسات ذات    -٧٦

مباشر من عمال مؤھلین للتأكد من أداء المعاق المھني، مع العالقة تحت إشراف 
 ضرورة المتابعة من قبل مركز أو مؤسسة التأھیل :

 التھیئة المھنیة  -
 التطبیق العملي  -
 التدریب في سوق العمل  -
 كل ما سبق  -

 
تمثل مجموعة فرص االستخدام التي یوفرھا قانون العرض والطلب في ظل   -٧٧

 سوق العمل :  قانون العمل واالستخدام في
 التشغیل التعاوني  -
 التشغیل في سوق العمل المفتوح  -
 التشغیل المنزلي  -
 التشغیل الذاتي  -

 
 عمل المفتوح بـ: یسمى التشغیل في سوق ال -٧٨

 التشغیل الخاص  -
 التشغیل العام  -
 التشغیل االنتقائي  -
 ال شيء مما سبق  -

 
 یعتبر من أھم أنواع التشغیل : -٧٩

 التشغیل التعاوني  -
 في سوق العمل المفتوح التشغیل  -
 التشغیل المنزلي  -
 التشغیل الذاتي  -

  
إیجاد فرص للتشغیل في المشاغل المحمیة التي ھي عبارة عن مشاغل بعیدة   -٨٠

ومحمیة من منافسة السوق، وتكون بیئة العمل فیھا متناسبة مع احتیاجات العمال 
 المعاقین :

 التشغیل المحمي  -
 التشغیل في سوق العمل المفتوح  -
 شغیل المنزلي الت -
 التشغیل الذاتي  -
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یقوم المعاق بالعمل لحسابھ الخاص بعد توفیر رأس المال المناسب لھ من  -٨١

 خالل :
 التشغیل التعاوني  -
 التشغیل في سوق العمل المفتوح  -
 التشغیل المنزلي  -
 التشغیل الذاتي  -

 
نوع مخصص لألشخاص المعاقین الذین تحول ظروف إعاقتھم من االلتحاق  -٨٢

األخرى، حیث یمارس المعاقین في ھذا النوع أنشطة صناعیة أو حرفیة داخل  باألنواع
المنزل وتتم عملیة تسویق منتجاتھم من قبل أشخاص أو ھیئات صناعیة أو تجاریة أو 

 خیریة لھا عالقة :
 التشغیل التعاوني  -
 التشغیل في سوق العمل المفتوح  -
 التشغیل المنزلي  -
 التشغیل الذاتي -

 
في مشاریع أو مؤسسات أو جمعیات تعاونیة أو في جمعیات  تشغیل المعاقین -٨٣

تعاونیة خاصة یشرف على إدارتھا وتسویق منتجاتھا المعاقون أنفسھم ویتقاسمون 
  األرباح فیما بینھم :

 التشغیل التعاوني  -
 التشغیل في سوق العمل المفتوح  -
 التشغیل المنزلي  -
 التشغیل الذاتي  -

  
   ٨محاضرة 

 
طنیھا خدمات اجتماعیة شاملة تتضمن خدمات رعایة تقدم السعودیة لموا -٨٤

  الفئات الخاصة والتي تنبع من عدة أسباب:
حرص المملكة على توثیق أواصر األسرة والحفاظ على قیمھا اإلسالمیة برعایة  -

  جمیع األفراد وتوفیر الظروف المناسبة لتنمیة قدراتھم
  ما بینھم وعدم تفرقھمقیام المجتمع السعودي على أساس التعاون والتكافل فی -
  حمایة الدولة لحقوق اإلنسان وفق الشریعة اإلسالمیة -
تكفل الدولة حق المواطن وأسرتھ في حالة الطوارئ واإلعاقة والمرض والشیخوخة  -

 والعجز وتشجع المؤسسات واألفراد على األعمال الخیریة
 ب االحتیاجات عنایة الدولة بالصحة العامة لمواطنیھا وتوفیر الرعایة الصحیة حس -
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تدعیم القیم اإلنسانیة التي تدعو لتقدیم الخدمات لكافة الفئات الخاصة وھي واجب  -
 المجتمع 

 واقع وحجم مشكلة المعاقین بالمملكة وتزاید إعدادھم  -
التأكید على الخصائص األساسیة للمنھج التنموي الذي تتبناه خطط التنمیة بالمملكة  -

إعطاء األولویة لتنمیة الموارد البشریة وتنمیة ھـ والذي یؤكد على ١٣٩٠منذ عام 
 قدرات اإلنسان سواء العادي أو من ذوي الفئات الخاصة  

 كل ما سبق  -
 

 : أنشأ أول مركز للتأھیل المھني بالریاض   -٨٥
 ھـ ١٣٩٠ -
 ھـ١٣٩٤ -
 ھـ ١٣٩٦ -
 ھـ  ١٣٩٧ -

 
 مركز التأھیل المھني في الطائف  : أنشأ   -٨٦

 ھـ ١٣٩٠ -
 ھـ١٣٩٤ -
 ھـ ١٣٩٦ -
 ھـ  ١٣٩٧ -

 
 :  الدمامالتأھیل المھني في أنشئ مركز    -٨٧

 ھـ ١٣٩٠ -
 ھـ١٣٩٤ -
 ھـ ١٣٩٦ -
 ھـ  ١٣٩٧ -

 
 :  مركز التأھیل لإلناث في الریاض عام أنشأ  -٨٨

 ھـ ١٣٩٩  -
 ھـ ١٣٩٠ -
 ھـ ١٣٩٦ -
 ھـ  ١٣٩٧ -

  
 :  إنشاء مركز التأھیل االجتماعي لشدیدي اإلعاقة بالریاض عام تم - -٨٩

 ھـ ١٣٩٠ -
 ھـ١٣٩٤ -
 ھـ ١٣٩٦ -
 ھـ  ١٣٩٧ -
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 في السعودیة : دم المنطقة الوسطى والشرقیة یخمركز   -٩٠

 مركز التأھیل االجتماعي لشدیدي اإلعاقة بالریاض -
 مركز التأھیل االجتماعي لشدیدي اإلعاقة بالطائف  -
 مركز التأھیل االجتماعي لشدیدي اإلعاقة بالمدینة المنورة -
 مركز التأھیل االجتماعي لشدیدي اإلعاقة بالدمام -

 
 االجتماعي لشدیدي اإلعاقة بالمدینة المنورة عام : ركز التأھیل أنشئ م  -٩١

 ھـ١٣٩٩ -
 ھـ ١٣٩٠ -
 ھـ ١٣٩٨ -
 ھـ  ١٣٩٥ -

 
 : یخدم المنطقة الغربیة والشمالیة والجنوبیةمركز  -٩٢

 مركز التأھیل االجتماعي لشدیدي اإلعاقة بالریاض -
 مركز التأھیل االجتماعي لشدیدي اإلعاقة بالطائف  -
 عاقة بالمدینة المنورةمركز التأھیل االجتماعي لشدیدي اإل -
 مركز التأھیل االجتماعي لشدیدي اإلعاقة بالدمام -

 
  :أھمیة مراكز التأھیل لرعایة المعاقین -٩٣

ن أمور الحیاة عامة والعلم زیادة مدارك المعاق العقلیة وتفتح ذھنھ إلى الكثیر م -
 خاصة

 العقلیة واثبات وجودهإتاحة الفرصة إلثبات قابلیتھ   -
 بمركب النقص الذي یعانیھ وإتاحة الفرصة لمنافسة اآلخرینالتقلیل من الشعور  -
خالل تكوین عالقات صداقة  مساعدتھ على التكیف واالندماج مع اآلخرین من  -

 وتعارف
 تغیر الجو االجتماعي والنفسي علیھ نتیجة لتغیر روتین حیاتھ -
رین، مساعدتھ في االعتماد على نفسھ، وزرع الثقة فیھا، وتقلیل اعتماده على اآلخ -

 ةنتیجة لتنمیة قابلیتھ الذكائیة والحركی
ً من خالل إیجاد وظیفة   - إتاحة الفرصة المستقبلیة لھ لالعتماد على نفسھ اقتصادیا

 في المستقبل نتیجة لتحصیلھ العلمي
 كھ باآلخرینزیادة خبرتھ عموما في الحیاة طبقا الحتكا -
 فسھ وطبیعة إعاقتھ والتكیف معھاتعمیق فھم المعاق لن -
ئدة عامة تتعلق بتغیر وجھة نظر المجتمع تجاه المعاق على أنھ إنسان عاجز من فا -

جھة وكذلك تقلیل فرص االنحراف لدى المعاقین نتیجة لما یعانوه من أزمات نفسیة 
  لسوء تقدیر معظم قطاعات المجتمع وعزلة اجتماعیة في كثیر من األحیان، نتیجة 

 كل ما سبق  -
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وكالة الوزارة للشؤون االجتماعیة وتعنى ھي إحدى اإلدارات العامة ب -٩٤

ت من قبل وزارة بالتخطیط واإلشراف والمتابعة لجمیع ما یقدم للمعاقین من خدما
 الشؤون االجتماعیة :

 إدارة التربیة و التعلیم  -
 إدارة التأھیل  -
 إدارة الفئات الخاصة  -
 ال شيء مما سبق  -

 
) ٣٧الملكي رقم (م/بالمرسوم  صادر بالسعودیة نظام رعایة المعوقین    -٩٥

 :  بتاریخ
 ھـ ١٣٩٠ -
 ھـ ١٤٢١ -
 ھـ  ١٤٠٣ -
 ھـ  ١٣٩٩ -

  
 الجتماعیة والنفسیة والتربویةعملیة منسقة لتوظیف الخدمات الطبیة وا -٩٦

بھدف  درجة ممكنة من الفاعلیة الوظیفیةوالمھنیة لمساعدة المعاق في تحقیق أقصى 
وكذلك تنمیة قدراتھ  عیةتمكینھ من التوافق مع متطلبات بیئتھ الطبیعیة واالجتما

 : لالعتماد على نفسھ وجعلھ عضواً منتجاً في المجتمع ما أمكن ذلك
 التأھیل  -
 التنظیم  -
 التربیة  -
 الفئات الخاصة  -
 

 : تھدف اإلدارة العامة للتأھیل إلى  -٩٧
  توفیر الخدمات التأھیلیة واالجتماعیة المتكاملة لجمیع فئات المعوقین -
 مطلوبة للمعاقینالتأكد من تقدیم الخدمات ال -
 وضع قواعد تأھیل المعاقین -
 ال شيء مما سبق  -

 
 تتولى اإلدارة العامة للتأھیل عدداً من المھام لتحقیق أھدافھا من أھمھا:   -٩٨

اقتراح الخطط والبرامج والنشاطات الخاصة بمراكز رعایة المعاقین وتأھیلھم  -
 بالتنسیق مع اإلدارات المختصة

 طلوبة للمعاقین وتقویمھاالتأكد من تقدیم الخدمات الم -
 وضع قواعد تأھیل المعاقین وأسسھ وإجراءاتھ  -
 العمل من أجل تشجیع مبدأ التعاون بین أسرة المعاق ومراكز التأھیل  -
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ً للوائح واألنظمة -  دراسة اإلعانات الخاصة بأسر المعاقین وإقرارھا وفقا
مل بھا تزوید مراكز التأھیل بخطط خدمات المعاقین وبرامجھا وقواعد الع -

 وإجراءاتھ 
التنسیق بین األجھزة الصحیة في الدولة لتأمین الرعایة الصحیة الكاملة للمعاقین  -

ً الحتیاجات كل منھم  وفقا
التنسیق مع وزارة الخدمة المدنیة ومكاتب العمل ومكاتب التوظیف الخاصة إلیجاد   -

ً من المعاقین  فرص العمل للمؤھلین مھنیا
االجتماعیة ومكاتب اإلشراف ومراكز التأھیل الخاصة تلقي تقاریر مكاتب الشؤون  -

 بالمعاقین والعمل من أجل تحقیق مقترحاتھا
 تبني المقترحات الخاصة بتطویر خدمات المعاقین وبرامج تأھیلھم -
إلشراف على اإلدارات واألقسام والمراكز التابعة لھا والعمل من أجل التنسیق فیما ا -

ً لتحقیق األھداف  بینھا ضمانا
 ما سبق كل  -
 

 یتبع اإلدارة العامة للتأھیل ثالث إدارات ھي:  -٩٩
 إدارة التأھیل االجتماعي  -
 إدارة التأھیل المھني  -
 إدارة التأھیل األھلي -
 كل ما سبق  -

  
إدارة تختص بكافة اإلجراءات اإلداریة والفنیة المتعلقة بالمستفیدین من  - ١٠٠

ت المعاقین الراغبین في الخدمات اإلیوائیة في المراكز والمؤسسات التأھیلیة وطلبا
 الحصول على خدمات الرعایة االجتماعیة وبرامجھا أو المساعدات المالیة : 

 إدارة التأھیل االجتماعي  -
 إدارة التأھیل المھني  -
 إدارة التأھیل األھلي -
 كل ما سبق  -

 
إدارة تختص بمتابعة اإلجراءات المتعلقة بتعلیم المشلولین والتأھیل المھني  - ١٠١

یاً أو حسیاً أو عقلیاً) على أنسب المھن لقدراتھم المتبقیة بعد العوق للمعاقین (جسم
 والعجز وتوظیفھم :

 إدارة التأھیل االجتماعي  -
 إدارة التأھیل المھني  -
 إدارة التأھیل األھلي -
 كل ما سبق  -
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إدارة تختص بدراسة كافة ما یتعلق بمراكز الرعایة النھاریة والمنزلیة أو  - ١٠٢
م إنشاؤھا أو اإلشراف علیھا من قبل القطاع الخاص سواء كان مراكز الـتأھیل التي یت

 ھذا القطاع منشأة فردیة أو جمعیة خیریة أو لجنة أھلیة :
 إدارة التأھیل االجتماعي  -
 إدارة التأھیل المھني  -
 إدارة التأھیل األھلي -
 كل ما سبق  -

 
اء إدارة تعنى بإصدار التراخیص الالزمة إلنشاء مراكز التأھیل األھلیة سو - ١٠٣

كانت مراكز رعایة نھاریة أو مراكز إیوائیة وتتولى اإلشراف علیھا متابعتھا واالطالع 
 على برامجھا وأنشطتھا ومستوى ما تقدمھ من خدمات :

 إدارة التأھیل االجتماعي  -
 إدارة التأھیل المھني  -
 إدارة التأھیل األھلي -
 كل ما سبق  -

 
ت شدیدي اإلعاقة غیر تختص ھذه المراكز بإیواء حاالت المعاقین من فئا - ١٠٤

 القابلین للتأھیل المھني نتیجة شدة اإلعاقة أو ازدواجیة اإلعاقات :
 إدارة التأھیل االجتماعي  -
 إدارة التأھیل المھني  -
 إدارة التأھیل األھلي -
 مراكز التأھیل االجتماعي (لشدیدي اإلعاقة) -

 
  من أمثلة الفئات التي تقبل في مراكز التأھیل االجتماعي :  - ١٠٥
اقات الجسمیة الشدیدة كالبتر المزدوج الشدید والشلل الرباعي أو الدماغي أو اإلع  -

 ضمور األطراف
ازدواجیة اإلعاقة مثل التخلف العقلي مع كف البصر أو التخلف العقلي مع الصمم  -

 والبكم أو الشلل مع كف البصر وغیرھا من اإلعاقات المزدوجة
 التخلف العقلي المتوسط أو الشدید  -
 حاالت غیر الصالحة للتعلیم الخاص أو التأھیل المھنيأي من ال  -
 كل ما سبق  -
 
 شروط القبول في مراكز التأھیل االجتماعي: - ١٠٦
 سعودي الجنسیة أن یكون المعاق  -
مسجلة على یكون ھناك حاالت  اال بشرط% من غیر السعودیین ١٠ول یجوز قب -

 االنتظار من السعودیین
 حیة للتأھیل المھنيعدم الصاللفة أن یثبت من الفحوص المخت  -
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أن تكون الحالة خالیة من األمراض الساریة أو المعدیة وأال یكون لدیھا   -
ً على نفسھا أو على اآلخرین  اضطرابات نفسیة أو عقلیة تشكل خطرا

 كل ما سبق  -
 

 :الخدمات التي تقدم في مراكز التأھیل االجتماعي - ١٠٧
 اإلیواء الكامل الذي یتضمن المسكن والمأكل والملبس -
لرعایة الصحیة الكاملة العالجیة والوقائیة، وتوفیر العالج الطبیعي المتكامل ا -

والتعاون مع المستشفیات المتخصصة في إجراء الفحوص الدقیقة والشاملة وإجراء 
  العملیات المطلوبة

  الرعایة النفسیة  -
  الترویح وشغل أوقات الفراغ  -
  العالج بالعمل -
  العالج الوظیفي -
 ق من خدمات وعنایة خاصةجمیع ما یحتاجھ المعا -
 كل ما سبق  -

  
   ٩محاضرة 

 
تختص بتأھیل المعاقین جسمیاً أو حسیاً أو عقلیاً على المھن المناسبة مراكز  - ١٠٨

لقدراتھم وتحویلھم من طاقات بشریة معطلة إلى أفراد منتجین قادرین على التفاعل 
 بة :لك بتدریبھم على أي مھنة مناسمع إخوانھم من بقیة أفراد المجتمع وذ

 مركز التأھیل النفسي  -
 مركز التأھیل الطبي  -
 مركز التأھیل المھني  -
 كل ما سبق  -

 
 التدریب بالمجتمع الخارجي وفقاً لبرامج وخطة تدریب مشتركةب مراكز تھتم - ١٠٩

 بین المراكز وجھات التدریب :
 مركز التأھیل النفسي  -
 مركز التأھیل الطبي  -
 مركز التأھیل المھني  -
 كل ما سبق  -

  
دراسة طلب صرف المكافآت المستحقة للمتدربین والجھات التي ب تھتممراكز   - ١١٠

 دریبھم وتأمین مستلزمات التدریب :تتولى اإلشراف على ت
 مركز التأھیل النفسي  -
 مركز التأھیل الطبي  -
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 مركز التأھیل المھني  -
 كل ما سبق  -

  
 :  مراكز للتأھیل المھني في المملكة العربیة السعودیة ...یوجد  - ١١١
 أربعة  -
 مسة خ -
 ثالث  -
 ست  -

  
تشتمل مراكز التأھیل المھني الخاصة بالذكور والخاصة باإلناث على عدد من  - ١١٢

 األقسام والوحدات التي یتم فیھا التدریب على المھن المناسبة للمعاقین منھا :
 الكھرباء  -
 التجلید -
 النجارة -
 األعمال المكتبیة -
 اآللة الكاتبة -
 حاسب اآلليال -
 السكرتاریة -
 لزخرفةالدھان والنقش وا -
 تنسیق الحدائق -
 الخیاطة، والتفصیل -
 األشغال النسویة -
 أعمال السنترال  -
 كل ما سبق  -

 
 :من شروط القبول بمراكز التأھیل المھني - ١١٣
ً، ویجوز قبول بعض حاالت  - ً أو عقلیا ً أو حسیا أن یكون من المعاقین جسمیا

 مزدوجي اإلعاقة إذا اتضح إمكانیة تأھیلھم وتشغیلھم بعد ذلك
 درجة ٥٠نسبة الذكاء في جمیع الفئات عن أن ال تقل  -
% من أبناء ١٠أن یكون المعاق سعودي الجنسیة ویجوز قبول نسبة ال تزید على  -

 الدول العربیة في حدود اإلمكانات المتاحة
أن یكون المعاق قد أكمل الخامسة عشرة من عمره وأن ال یتجاوز الخامسة  -

 واألربعین عند التقدیم
 تھا للتأھیل المھني بالفحوص والدراسات المختلفةأن تثبت الحالة صالحی -
 كل ما سبق  -

 
 :من الخدمات التي تقدم في مراكز التأھیل المھني - ١١٤
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 التدریب المھني على مختلف المھن داخل المركز -
-  ً  التدریب المھني خارج المركز على المھن غیر المتوفرة داخلیا
 صرف مكافأة شھریة للمتدربین  -
لمن ال یتوفر لھ السكن في المدینة المقر للمركز، مع توفیر توفیر اإلقامة الداخلیة  -

 اإلعاشة والمالبس والخدمات الصحیة واالجتماعیة وغیرھا
 توفیر البرامج الریاضیة والترویحیة في المراكز -
تقوم المراكز بالتعاون مع اإلدارة العامة للتأھیل بتشغیل المتدربین الذین تم تأھیلھم،  -

 ھات المختصة والمعنیة بالتوظیفوذلك بالتنسیق مع الج
تشغیل المؤھلین عن طریق افتتاح مشروعات فردیة بدعم مالي إعانة لقیام   -

 المشروع، وذلك لبعض المھن التي یمكن ممارستھا
 كل ما سبق  -

 
نمط من مراكز رعایة المعاقین وتأھیلھم یضم أقساماً للتأھیل المھني،  - ١١٥

 اقة :وأقساماً للتأھیل االجتماعي لشدیدي اإلع
 البرامج الریاضیة  -
 مركز التأھیل المھني  -
 مراكز التأھیل الشامل -
 مؤسسات رعایة األطفال المشلولین  -

 
مراكز استحدثت لتجمیع الخدمات التأھیلیة في وحدة واحدة تقدم خدماتھا من  - ١١٦

مصدر واحد وتحت إشراف إدارة واحدة لجمیع فئات المعاقین من الجنسین كل على 
میع الخدمات والمزایا الواردة ضمن مراكز التأھیل االجتماعي حدة، وتقدم فیھا ج

ومراكز التأھیل المھني وبنفس شروط القبول السابقة الخاصة بمراكز التأھیل 
 االجتماعي ومراكز التأھیل المھني مجتمعة :

 البرامج الریاضیة  -
 مركز التأھیل المھني  -
 مراكز التأھیل الشامل -
 ین مؤسسات رعایة األطفال المشلول -

  
 یبلغ عدد مراكز التأھیل الشامل في مناطق المملكة :  - ١١٧
-  ٢٥   ً  مركزا
 مراكز  ٥ -
 مركز  ١٦ -
 مركز  ١٠٢ -

  
تختص ھذه المؤسسات بتقدیم الرعایة الطبیة والصحیة واالجتماعیة النفسیة  - ١١٨

والتعلیمیة لألطفال المشلولین ومن في حكمھم من المصابین بعاھات خلقیة أو مرضیة 
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ة الطبیعیة بھدف تنمیة ما لدیھم من قدرات وإعدادھم لتقبل تعوقھم عن الحرك
 إعاقاتھم والعمل من أجل تأھیلھم وتكیفھم اجتماعیاً ونفسیاً :

 البرامج الریاضیة  -
 مركز التأھیل المھني  -
 مراكز التأھیل الشامل -
 مؤسسات رعایة األطفال المشلولین  -

 
ھذه الفئة عن طریق تؤدي مؤسسات رعایة األطفال المشلولین مھامھا لخدمة  - ١١٩

وسائل وسبل متعددة تكفل توفیر الرعایة السلیمة التي تتفق مع احتیاجاتھم وظروف 
 إعاقاتھم وذلك من خالل :

 الرعایة المؤسسیة  -
 الرعایة النھاریة  -
 برنامج إعانات األطفال المشلولین -
 كل ما سبق  -

  
الج الطبیعي اإلیواء الكامل وخدمات الع من خاللھایلقى األطفال المشلولون   - ١٢٠

والعنایة الشخصیة باإلضافة إلى البرامج الثقافیة والریاضیة المناسبة والبرامج 
یستفید  جراحیة لدى المستشفیات المتخصصة والترفیھیة، وكذلك إجراء العملیات ال

ال من خدمات العالج الطبیعي وخدمات الرعایة الصحیة في المؤسسة األطف
 المشلولون المقیمون لدى أسرھم :

 الرعایة المؤسسیة  -
 الرعایة النھاریة  -
 برنامج إعانات األطفال المشلولین -
 كل ما سبق  -

  
إعانات مالیة ویعیشون بین أھلھم وذویھم إال أنھم  خدمة یتلقى فیھا األطفال   - ١٢١

لتعلیمیة والتأھیلیة في یحضرون إلى المؤسسة یومیاً لالستفادة من الخدمات ا
 المؤسسة :

 الرعایة المؤسسیة  -
 عایة النھاریة الر -
 برنامج إعانات األطفال المشلولین -
 كل ما سبق  -

  
الدولة إعانات مالیة ألسر األطفال المشلولین من خالل برنامج تقدم      - ١٢٢

 من :  حسب حالة الطفل وحاجة أسرتھإعانات األطفال المشلولین 
 ھـ١٣٩٩ -
 ھـ ١٤٠٢ -
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 ھـ ١٤٣٦ -
 ھـ ١٣٩٨ -

  
زارة الخدمة المدنیة وفروعھا بالتنسیق مع ویتم تشغیل المعاق في ....... - ١٢٣

 : القائمة بمختلف مناطق المملكة
 العمل في القطاع الخاص  -
 العمل في المصالح الحكومیة  -
 التشغیل عن طریق تنفیذ مشروع فردي -
 كل ما سبق  -

 
یتم تشغیل المعاق في ....... بالتعاون بین مراكز التأھیل وفروع مكاتب العمل  - ١٢٤

 التي تبدي اھتماماً خاصاً بھذا الجانب :
 العمل في القطاع الخاص  -
 العمل في المصالح الحكومیة  -
 التشغیل عن طریق تنفیذ مشروع فردي -
 كل ما سبق  -

 
فأكثر تمكنھ  مالً ) عا٥٠(یلزم نظام العمل والعمال كل صاحب عمل لدیھ   - ١٢٥

طبیعة العمل لدیھ من تشغیل المعاقین الذین تم تأھیلھم أن تكون نسبة ....% من 
 مجموع عدد عمالھ منھم :

- ٤ % 
- ٢% 
- ١٩% 
- ٢٠% 
 
یتیح نظام التأھیل بالمملكة إمكانیة ..... بمعونة تقدم لمن یتم تأھیلھ من     - ١٢٦

 المعاقین وتنطبق علیھ الشروط :
 العمل في القطاع الخاص  -
 العمل في المصالح الحكومیة  -
 التشغیل عن طریق تنفیذ مشروع فردي -
 كل ما سبق  -

 
 :من الممیزات التي یتمتع بھا المعاقون في المملكة - ١٢٧
منح المعاقین بطاقات تخفیض أجور السفر تتیح لھم الحصول على تخفیض في  -

ریة % للمعاق ومرافقھ على وسائل النقل الحكومیة المختلفة الب٥٠األجور بنسبة 
 والبحریة والجویة

 توفیر األجھزة التعویضیة والمعینات السمعیة والبصریة  -
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-  ً  توفیر كافة أنواع الرعایة بما في ذلك العالج واألدویة مجانا
 إتاحة فرص العمل للمعاقین كغیرھم  -
 تخصیص مواقف لسیارات المعاقین -
یة واألھلیة تجھیز الطرق العامة والحدائق والمتنزھات ومباني المؤسسات الحكوم  -

 بما یالئم المعاقین ویسھل حركة تنقالتھم
 توفیر المؤسسات والمراكز التي تقدم كافة برامج الرعایة والتأھیل والتعلیم للمعاقین -
صرف إعانات مالیة لألسر التي تتولى رعایة المعاق لمساعدتھا على تقدیم الرعایة  -

  الالزمة لھ
 كل ما سبق  -

 
) القاضي ٣٧ي صدر بموجب المرسوم رقم (م/جاء نظام رعایة المعوقین الذ - ١٢٨

بضرورة انشاء مجلس  ) بإقرار النظام٤٢٤لى قرار مجلس الوزراء رقم (بالموافقة ع
 على لشؤون المعوقین عام :أ
 ھـ ١٤٠٠ -
 ھـ ١٤٢١ -
 ھـ ١٣٩٩ -
 ال شيء مما سبق  -

 
ویؤلف على  برئیس مجلس الوزراءالمجلس األعلى لشؤون المعاقین یرتبط  - ١٢٩

 النحو :
 یصدر باختیاره أمر ملكي رئیس  -
  عضویة كل من: -
 وزیر الشؤون االجتماعیة  -
 وزیر الصحة  -
 التربیة والتعلیموزیر   -
 وزیر المالیة واالقتصاد الوطني -
 الرئیس العام لتعلیم البنات  -
 لعاليوزیر التعلیم ا  -
 وزیر الشؤون البلدیة والقرویة -
 أمین عام المجلس  -
 اثنین من المعوقین  -
 عمال المھتمین بشؤون المعوقینألاثنین من رجال ا -
اثنین من المختصین بشؤون اإلعاقة یعینون من قبل رئیس مجلس الوزراء بناء  -

  على ترشیح رئیس المجلس األعلى لمدة أربع سنوات قابلة للتجدید
 كل ما سبق  -
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ل اإلعاقة وتنظیم شؤون یختص المجلس األعلى برسم السیاسة العامة في مجا - ١٣٠
 : ولـھ المعوقین 

 ا النظامصدار اللوائح والقرارات الالزمة لتنفیذ ھذإ  -
اقتراح تعدیل النصوص النظامیة المتعلقة بشؤون المعوقین في المجاالت المختلفة،   -

واقتراح القواعد الخاصة بما یقدم لھم، أو لمن یتولى رعایتھم من مزایا أو إعانات 
 واقتراح فرض الغرامات أو تعدیلھامالیة أو غیرھا، 

عة تنفیذ ھذا النظام ولوائحھ، ومتابعة تنفیذ ما یتعلق بشؤون المعوقین في متاب  -
 األنظمة واللوائح األخرى

ا یخص الخدمات التي تقدم التنسیق بین مختلف األجھزة الحكومیة والخاصة فیم  -
 للمعوقین

تشجیع البحث العلمي للتعرف على حجم اإلعاقة، وأنواعھا وأسبابھا، ووسائل  -
وطرق عالجھا والتغلب علیھا أو الحد من آثارھا السلبیة، وكذلك  الوقایة منھا،

تحدید أكثر المھن مالءمة لتدریب وتأھیل المعوقین بما یتفق ودرجات إعاقاتھم 
 وأنواعھا ومتطلبات سوق العمل

تشجیع المؤسسات واألفراد على إنشاء البرامج الخاصة، والجمعیات والمؤسسات   -
 تأھیلھملخیریة لرعایة المعوقین وا

دراسة التقاریر السنویة التي تصدرھا الجھات الحكومیة المعنیة فیما یتعلق بما تم   -
 إنجازه في مجاالت وقایة المعوقین وتأھیلھم ورعایتھم، واتخاذ الالزم بشأنھا

 تبرعات والھبات والوصایا واألوقاف إصدار الئحة قبول ال  -
 إصدار قواعد عمل صندوق رعایة المعوقین -
 لتنظیم إجراءات العمل في المجلس ئحة داخلیةإصدار ال -
إبداء الرأي في االتفاقات الدولیة المتعلقة بالمعوقین، وفي انضمام المملكة إلى  -

 المنظمات والھیئات اإلقلیمیة والدولیة ذات العالقة بشؤون رعایة المعوقین
 كل ما سبق  -

  
س الوزراء عن إلى رئیس مجل ......تقریراً للمعوقین یرفع المجلس األعلى  - ١٣١

، أعمالھ، وعن وضع المعوقین والخدمات التي تقدم لھم، وما یواجھ ذلك من صعوبات
 ودعم الخدمات المقدمة للمعوقین :

 كل خمس سنوات  -
 كل أربع سنوات  -
 سنویا  -
  ال شيء مما سبق  -
  

   ١٠محاضرة 
  
الحالة التي یفقد فیھا االنسان الجھاز البصري أو وظیفتھ المتخصصة للرؤیة  - ١٣٢
 مراض أو الحوادث أو نتیجة خلقیة :یجة وجود ضعف أو اصابة باألنت
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 اإلعاقة الحسیة  -
 اإلعاقة البصریة  -
 اإلعاقة الجسدیة  -
 اإلعاقة السمعیة  -

  
   الحالة التي ال تزید قوة ابصار الشخص المركزیة في أحسن العینین على   - ١٣٣
 : بعد التصحیح بالنظارة  ٦٠/ ٣
 اإلعاقة الحسیة  -
 ة اإلعاقة البصری -
 اإلعاقة الجسدیة  -
 اإلعاقة السمعیة  -

 
 لإلعاقة البصریة: للتعریف القانونيتبعا  یتم تصنیف المكفوفین  - ١٣٤
 غیر معاقین معاقین و -
 ضعیف البصر وف ومكف -
 االعاقة البصریة الوالدیة و الطارئة  -
 إصابة دائمة و مؤقتة  -

 
 : التربیة الخاصة للمعاقینیتم تصنیف المكفوفین تبعا لوجھة نظر  - ١٣٥
 غیر معاقین معاقین و -
 ضعیف البصر مكفوف و -
 االعاقة البصریة الوالدیة و الطارئة  -
 المكفوفین و المبصرین جزئیا  -

  
أو أقل في العین األقوى بعد اتخاذ  ٢٠٠/ ٢٠شخص لدیھ حدة بصر تبلغ   - ١٣٦

 درجة :  ٢٠محدود ال یزید عن االجراءات التصحیحیة الالزمة، أو لدیھ حقل إبصار 
 المكفوف  -
 ضعیف البصر  -
 المعاق بصریا  -
 ال شيء مما سبق  -

  
في  ٧٠/  ٢٠ولكن أقل من  ٢٠٠/ ٢٠شخص لدیھ حدة بصر أحسن من    - ١٣٧

 األقوى بعد إجراء التصحیح الالزم :العین 
 المكفوف  -
 ضعیف البصر  -
 المعاق بصریا  -
 ال شيء مما سبق  -
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  : ) قارئ برایل(  ھم الذین یستخدمون أصابعھم للقراءة ویطلق علیھم اسم - ١٣٨
 فئة المبصرین  -
 فئة المبصرین جزئیا  -
 فئة المكفوفین  -
 ال شيء مما سبق  -

 
قارئ الكلمات (  ھم الذین یستخدمون عیونھم للقراءة ویطلق علیھم اسم - ١٣٩

 :)  المكبرة
 فئة المبصرین  -
 فئة المبصرین جزئیا  -
 فئة المكفوفین  -
 ال شيء مما سبق  -

  
 من حیث زمن اإلصابة: تصنف اإلعاقة البصریة - ١٤٠
 عاقة البصریة الخلقیة أو الوالدیة اإل -
 االعاقة البصریة الطارئة أو المكتسبة -
  ٢و  ١ -
 ال شيء مما سبق  -

 
تحدث مع المیالد أو في مرحلة مبكرة من عمر الطفل قبل  إعاقة بصریة - ١٤١

دخولھ المدرسة، وعلى ھذا ال یتاح للطفل االطالع أو الوقوف على المدركات 
 :والمفاھیم البصریة 

 بصریة الخلقیة أو الوالدیة اإلعاقة ال -
 االعاقة البصریة الطارئة أو المكتسبة -
  ٢و  ١ -
 ال شيء مما سبق  -

  
التي تحدث بعد سن الخامسة وبالتالي یتعرف الطفل على  اإلعاقة البصریة - ١٤٢

ائالً في التعلم المدركات والمفاھیم البصریة، وھذه الخبرات السابقة تعتبر معیناً ھ
 المعرفي والحركي :

 ة البصریة الخلقیة أو الوالدیة اإلعاق -
 االعاقة البصریة الطارئة أو المكتسبة -
  ٢و  ١ -
 ال شيء مما سبق  -

  
  من حیث مستقبل اإلعاقة: تصنف اإلعاقة البصریة  - ١٤٣
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  ال مجال لعالجھا  إصابة دائمة  -
 یمكن عالجھا إصابة مؤقتة -
  ٢و  ١ -
 ال شيء مما سبق  -

  
 : من أھم المشكالت التي تعوق حركة المكفوفین  - ١٤٤
 تعویض الحواس -
 تمییز العوائق و الصعوبات  -
  ٢و  ١ -
 ال شيء مما سبق  -

 
 أي العبارات التالیة صحیحة :  - ١٤٥
أثبت البحث العلمي أنھ ال یوجد فرق بین الكفیف والمبصر من حیث درجة الحدة  -

  في حواسھم 
   اء الحواس األخرىبعض األبحاث بینت أن فقد البصر یؤثر تأثیر عكسیا في قوة أد  -
  لكفیف یستغل حواسھ بطریقة أفضل ا  -
 كل ما سبق  -

 
الكفیف عندما یداخلھ الضیق لعدم استطاعة الحركة قد تالزمھ بعض العادات  - ١٤٦

 مثل: 
 وضع اإلصبع في العین أو األذن   -
 ھز الرأس أو الیدین أو القدمین   -
 ھز الجسم كلھ  -
 كل ما سبق  -

 
َ لعدم الحركة : - ١٤٧  من األسباب التي تجعل الكفیف میاال
 الخوف من االصطدام بما یسبب لھ أذى -
الحرج والضیق الذي یسبب لھ فشلھ في اإلحاطة بعالم األشیاء أو الجزیئات األخرى  -

 في مجاالت الحركة
 القلق الذي ینتاب المحیطین بھ بسبب خوفھم علیھ والذي ینعكس وینتقل إلیھ  -
 كل ما سبق  -

 
 الحر في الحركة مثل : تستخدم وسائل متعددة لتمكین الكفیف من االستقالل   - ١٤٨
 النظارة  -
 العصا الطویلة -
 القوقعة السمعیة  -
 كل ما سبق  -
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تعتمد التربیة الرسمیة في تعلیم المكفوفین على طریقھ الخط البارز التي   - ١٤٩

 یعود الفضل في وضع أساسھا إلى الكفیف الفرنسي: 
 لویس برایل  -
 توماس ماكوین  -
 ادیسون  -
 شارلي  -

 
 لیم المكفوفین في عام : وضع برایل الخط الرسمي لتع - ١٥٠
 م ١٨٣٧ -
 م  ١٩٠٠ -
 م  ١٨٧٩ -
 م ١٨٧٠ -

 
 : أبجدیاتھا من لغة برایل تتألف   - ١٥١
 أصوات مسموعة  -
  نقط بارزة   -
 حروف بارزة  -
 كل ما سبق  -

 
 في عام : تم إنتاج كتب للمكفوفین  - ١٥٢
 م  ١٩١٥ -
 م  ١٨٥٢ -
 م  ١٨٣٠ -
 م  ١٩٠٠ -

 
بتزوید ..... یة في عام بدأت الحكومة الفدرالیة في الوالیات المتحدة األمریك  - ١٥٣

المكفوفین باألدبیات و أصدرت تشریعات تنادي بتفعیل العملیة التعلیمیة للمكفوفین من 
 األطفال والشباب من بدایة مرحلھ الحضانة إلى التعلیم العالي :

 م  ١٩٠٠ -
 م  ١٨٥١ -
 م ١٨٧٨ -
 م ١٩١٨ -

 
 :الطریقة األساسیة في التعلیم المدرسي للمكفوفین   - ١٥٤
 طریقة برایل  -
 الكتب الناطقة  -



 ٣٧ ص  لفاروقا
 

 الكتب المكتوبة  -
 كل ما سبق  -

 
تھدف الخدمات التأھیلیة واالجتماعیة للكفیف نحو تمكینھ من استعادة  - ١٥٥

 استقاللھ االقتصادي واالجتماعي وذلك عن طریق أنواع متعددة من الخدمات وھي :
درجة  محاولة توفیر العالج الطبي والمستحق للمكفوفین مما یمكن من تحسین -

 إلى أقصى حد ممكن اإلبصار 
توفیر الخدمات التربویة التي تمد الكفیف بالتعلیم المتكافئ على المستوى العادي  -

 والفنیة في مجال تربیة المكفوفینوفقا لألسس والمبادئ التعلیمیة 
توفیر خدمات اإلرشاد النفسي والتوجیھ المھني والتدریب وااللتحاق بالعمل  -

 المناسب مع التتبع
 االجتماعي والثقافي والترویحياط توفیر النش -
  المعونة المالیة  -
 كل ما سبق  -

 
یمكن تطبیق اختصاصات ومسؤولیات الممارس العام في العمل مع فئة  - ١٥٦

 المكفوفین على النحو التالي :
التركیز على المشكلة والمواقف التي یمر بھا الناس على متصل أنساق العمالء دون  -

  تركیز على نسق واحد للعمیل 
دور الكفیف في عملیة حل المشكلة والتغلب علیھا ، وتنمیة قدرات المكفوفین  تعزیز -

وذلك بربطھم بجھود حل المشكلة ، وتعزیز قدراتھم في التغلب على مشكالتھم 
 وحلھا، وتنمیة جوانب القوة فیھم

منح القوة للمكفوفین سواء فردي أو بشكل جماعي ، لكي یتمكنوا من حل مشكالتھم  -
  الستفادة من قدراتھم بفاعلیة أكثرالشخصیة ، وا

  ربط المكفوفین باألنساق التي تزودھم بالموارد ، والخدمات   -
یقوم الممارس العام بالتدخل بفاعلیة لصالح المكفوفین باعتبارھم من فئات السكان  -

المعرضین للخطر أي أكثر تعرضا للمشكالت والحرمان والتفرقة والتمییز في 
  المعاملة 

ارس العام على إیجاد موارد وخدمات جدیدة تزود المكفوفین بفرص أكثر یعمل المم -
 لتحقیق العدالة االجتماعیة ویسھم في تعزیز فاعلیة الموارد والخدمات القائمة بالفعل

یعمل الممارس العام على تحقیق العدالة االجتماعیة والمساواة بین جمیع المكفوفین  -
  وأیضا بین المكفوفین والمبصرین

دم الممارس العام منھج حل المشكلة المتعددة المستویات ألنساق العمیل، كما یستخ -
یستخدم توجھ نظري متعدد أي مداخل نظریة متشابكة ومتكاملة وأساس معرفي 

  وأساس قیمي وأساس مھاري قابل التطبیق في بیئات ومواقع مختلفة ومتنوعة 
جیة بالمساعدة على حل . یھتم الممارس العام مع المكفوفین بتحقیق أھداف عال -

المشكلة من خالل متصل أنساق العمیل وتحقیق أھداف وقائیة لمنع المشكالت قبل 
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ظھورھا أو التقلیل من خطورة األسباب في مستھلھا وتحقیق أھداف تنمویة بإسھام 
 المكفوفین في تنمیة مجتمعھم وتنمیتھم كموارد بشریة

 كل ما سبق  -
 

في ضوء الممارسة العامة مع  ثالثة أطوارعلى  تشتمل عملیة حل المشكلة  - ١٥٧
 :المكفوفین وھي 

 طور البدایة  -
 طور الوسط  -
 طور النھایة  -
 كل ما سبق  -

 
یشتمل على التعرف من أطوار حل المشاكل في ممارسة العمل مع المكفوفین  - ١٥٨

على المشكلة والتعرف على مناطق االھتمام والھموم واالرتباط المباشر بنسق العمیل 
 : القات وجمع المعلومات وثیقة الصلة بمناطق االھتمام وإقامة الع

 طور البدایة  -
 طور الوسط  -
 طور النھایة  -
 كل ما سبق  -

 
یشتمل على التقدیر من أطوار حل المشاكل في ممارسة العمل مع المكفوفین  - ١٥٩

لحجم الموقف وتحلیلھ والتصمیم والتخطیط للتغییر والتعاقد مع نسق العمیل الذي 
لكي یعطي فرصة للمحاسبة  یفضل التعاقد المكتوبفھیا ولكن یمكن إن یكون ش

 : وتوضیح األدوار والمھام
 طور البدایة  -
 طور الوسط  -
 طور النھایة  -
 كل ما سبق  -

 
 یفضل في ممارسة العمل مع المكفوفین التعاقد مع نسق العمیل بأسلوب : - ١٦٠
 شفھي  -
 مكتوب  -
  ٢و  ١ -
 ال شيء مما سبق  -

 
یشتمل على التنفیذ  ارسة العمل مع المكفوفینمن أطوار حل المشاكل في مم  - ١٦١

ویلیھ التقویم للممارسة وتقویم برنامج التدخل المھني للتعرف على جوانب القوة 
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عندما یصل عمل الممارس العام مع  وجوانب الضعف في برنامج التدخل المھني 
 : نسق العمیل إلى نھایتھ وأن مشكلتھ قد عولجت 

 طور البدایة  -
 طور الوسط  -
 ر النھایة طو -
 كل ما سبق  -
  

  ١١محاضرة 
  
 الضعف العقلي أنھ: "بالكستون ویورنفیل"  یعرف  - ١٦٢
 ت العقلیة والخلقیة واالنفعالیةتوقف في النمو الفطري، أو المكتسب في القدرا -
 إعاقة قلیلة الحدوث یعاني منھا األطفال الغیر مرغوب بإنجابھم  -
متوسط الذكاء بانحرافین مستوى من األداء الوظیفي العقلي والذي یقل عن  -

معیاریین ویصاحب ذلك خلل واضح في السلوك التكیفي ، ویظھر في مراحل 
 سنة ١٨العمر النمائیة منذ المیالد وحتى سن 

 كل ما سبق  -
 

الذي تبنتھ الجمعیة األمریكیة في عام  للضعف العقلي» جرو سمان«تعریف   - ١٦٣
  وھو :  م١٩٧٣

 القدرات العقلیة والخلقیة واالنفعالیة توقف في النمو الفطري، أو المكتسب في -
 إعاقة قلیلة الحدوث یعاني منھا األطفال الغیر مرغوب بإنجابھم  -
مستوى من األداء الوظیفي العقلي والذي یقل عن متوسط الذكاء بانحرافین  -

معیاریین ویصاحب ذلك خلل واضح في السلوك التكیفي ، ویظھر في مراحل 
 سنة ١٨وحتى سن العمر النمائیة منذ المیالد 

 كل ما سبق  -
  
 : اختبار  امنھ ھناك العدید من االختیارات لقیاس حاصل الذكاء واالختبارات   - ١٦٤
 بریل  -
 ستانفورد ینیھ وفكسلر  -
 جرو سمان  -
 كل ما سبق  -

  
  على حسب األسباب التي أدت إلیھا :  تصنف فئات المعاقین عقلیا  - ١٦٥
 ثیة دة ویقصد بھا األمراض الوراأسباب ما قبل الوال  -
 أسباب أثناء الحمل أو أثناء الوالدة أو بعد الوالدة وتسمى األسباب البیئیة -
  ٢و  ١ -
 ال شيء مما سبق  -
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  :حسب الشكل الخارجي تصنف فئات المعاقین عقلیا  - ١٦٦
 المنغولیة -
  حاالت اضطراب التمثیل الغذائي  -
 القماءة -
 صغر حجم الدماغ  -
 ر حجم الدماغ كب   -
  حاالت استسقاء دماغ  -
 سبق كل ما  -

  
 تصنف فئات المعاقین عقلیا على حسب نسبة الذكاء :  - ١٦٧
  ) ویطلق علیھم فئة القابلون للتعلم  ٧٠- ٥٥إعاقة عقلیة بسیطة وتتراوح (   -
 ) ویطلق علیھم القابلون للتدریب  ٥٥- ٤٠إعاقة عقلیة متوسطة وتتراوح بین (  -
 فما دون  ٤٠اإلعاقة العقلیة الشدیدة وتتراوح بین  -
 كل ما سبق  -

  
تصنیف منظمة الصحة العالمیة والیونسكو الذي أعدتھ لفئات المعاقین عقلیا   - ١٦٨
 :  
 )١٩إلى  ٠وتتراوح نسبة ذكاء ھذه الفئة (من  ضعف عقلي شدید (معتوه)، -
 )٤٩إلى  ٢٠وتتراوح نسبة ذكاء ھذه الفئة (من  ضعف عقلي متوسط (أبلھ) -
 )٦٩إلى  ٥٠وتتراوح نسبة ذكاء ھذه الفئة (من  ضعف عقلي بسیط (مأفون) -
)وتتراوح نسبة ذكاء ھذه الفئة ما بین  (Dull or Baskwardغباء عادي   -

 )٩٠إلى ٧٠(
 كل ما سبق  -

  
یرون أن الضعف العقلي یعتبر عرضا الختالل في االتزان الكیمیائي في أحد   - ١٦٩

 مراكز المخ : 
 األطباء  -
 علماء االجتماع  -
 األطباء النفسیون  -
 كل ما سبق  -

 
عقلي نتیجة الضطراب انفعالي شدید یعوق الفرد عن یشیرون أن الضعف ال  - ١٧٠

 التفاعل مع غیره من الناس أو مع البیئة التي یعیشون فیھا :
 األطباء  -
 علماء االجتماع  -
 األطباء النفسیون  -
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 كل ما سبق  -
 

 : أن الضعف العقلي قد یحدث نتیجة لعجز في االھتمام االجتماعي یرون - ١٧١
 األطباء  -
 علماء االجتماع  -
 في علم النفس االجتماعي المتخصصون -
 كل ما سبق  -

 
 :یرون أن من أسباب الضعف العقلي عدم االستثارة النفسیة واالجتماعیة - ١٧٢
 األطباء  -
 علماء االجتماع  -
 المتخصصون في علم النفس االجتماعي -
 كل ما سبق  -

 
إلى أسباب الضعف العقلي  د السالم عبد الغفار ویوسف الشیخعبصنف   - ١٧٣

 أربعة عوامل: 
 قبل الوالدة عوامل ما  -
 عوامل أثناء الوالدة  -
 عوامل ما بعد الوالدة  -
 عوامل غیر محددة  -
 كل ما سبق  -

 
 : عوامل وراثیة عن طریق جینات معینة  من عوامل الضعف العقلي تتضمن  - ١٧٤
 عوامل ما قبل الوالدة  -
 عوامل أثناء الوالدة  -
 عوامل ما بعد الوالدة  -
 عوامل غیر محددة  -

 
تیجة حدوث طفرات في الجینات أثناء عملیة تكوین تحدث اإلعاقة العقلیة ن  - ١٧٥

األجنة أو قد یكون نتیجة عیوب في تكوین الخالیا العصبیة أو نتیجة إلصابة األم 
 معینة أو تسمم أثناء فترة الحمل في :  بأمراض

 عوامل ما قبل الوالدة  -
 عوامل أثناء الوالدة  -
 عوامل ما بعد الوالدة  -
 عوامل غیر محددة  -
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إلى ما یحدث من إصابات للمولود أثناء  الضعف العقلي ترجع من عوامل  - ١٧٦
عملیة والدتھ، كأن یحدث تلف في بعض أجزاء المخ، نشأ عنھ اإلعاقة العقلیة كعسر 

 لوالدة الجافة أو إسفكسیا الولید :الوالدة أو ا
 عوامل ما قبل الوالدة  -
 عوامل أثناء الوالدة  -
 عوامل ما بعد الوالدة  -
  عوامل غیر محددة -

  
ترجع إلى ما یحدث للطفل من حوادث بعد والدتھ  عوامل ضعف عقلي  - ١٧٧

وخاصة في سن مبكرة، ینتج عنھا تلف في بعض أجزاء المخ كالتھاب الجھاز 
أو ما العصبي المركزي أو االلتھاب السحائي أو االلتھاب الدماغي أو الحمى القرمزیة 

 ینتج عن الحصبة من مضاعفات :
 عوامل ما قبل الوالدة  -
 عوامل أثناء الوالدة  -
 عوامل ما بعد الوالدة  -
 عوامل غیر محددة  -

 
 من خصائص المعاقین عقلیاً السلوكیة : - ١٧٨
 النقص الواضح في التعلیم مقارنة مع أقرانھ من األطفال العادیین  -
 نقص في االنتباه والتركیز على المھارات التعلیمیة  -
     نقص في التذكر  -
 كل ما سبق  -

  
 ن عقلیاً اللغویة  :من خصائص المعاقی - ١٧٩
 أبطأ من العادیین في اكتسابھم للغة -
 أسرع من العادیین في اكتسابھم للغة -
  ٢و  ١ -
 ال توجد لدیھم مشاكل لغویة  -

  
 من المشكالت االجتماعیة للمعاقین عقلیا : - ١٨٠
 إطالق بعض األلقاب واالستھزاء  -
 الحمایة الزائدة  -
 القسوة الزائدة -
 كل ما سبق  -

 
 للمعاقین عقلیا : من المشكالت األسریة - ١٨١
 نظرة الوالدین للطفل المعاق على أنھ عقاب من هللا لھم على أخطاء سابقة  -
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 إنكار بعض الوالدین إعاقة أبناؤھم  -
 رفض الطفل المعاق  -
 خجل الوالدین من وجود طفل معاق لدیھم  -
 كل ما سبق  -

  
 من المشكالت التربویة للمعاقین عقلیا : - ١٨٢
 لتعلیم ھذه الفئة  نقص اإلمكانات واألجھزة الالزمة -
 نقص المعلمین المؤھلین والمدرسین لرعایة ھذه الفئة  -
  ٢و  ١ -
 ال شيء مما سبق  -

  
  من المشكالت المھنیة للمعاقین عقلیا  : - ١٨٣
 نظرة أصحاب العمل للمتخلف بأنھ أقل إنتاج  -
 نقص المعلمین المؤھلین والمدرسین لرعایة ھذه الفئة  -
-  ً  نقص فرص العمل أمام المتخلف عقلیا
 صعوبة التخاطب اللغوي -

  
  من المشكالت االنفعالیة للمعاقین عقلیا  : - ١٨٤
 الشعور بعدم الرضا والخوف واالحباط والنقص  -
 نقص المعلمین المؤھلین والمدرسین لرعایة ھذه الفئة  -
-  ً  نقص فرص العمل أمام المتخلف عقلیا
 صعوبة التخاطب اللغوي -

  
 بشكل عام : من المبادئ األساسیة في إرشاد المعاقین عقلیا - ١٨٥
 المعاق لھ جمیع متطلبات الفرد العادي باإلضافة إلى متطلبات اإلعاقة  -
 یحتاج المعاق إلى التدریب على المھارات األساسیة للتوافق مع اآلخرین  -
 یحتاج المعاق إلى التشجیع المستمر لالعتماد على نفسھ وتحقیق االستقاللیة -
 لدیھ یحتاج المعاق إلى التركیز على مواطن القوة  -
 یحتاج المعاق إلى تقدیم المساعدة لھ وقت الحاجة إلیھا فقط -
 كل ما سبق  -

 
 من المبادئ األساسیة في إرشاد أسرة المعاق : - ١٨٦
 مشكلة المعاق ھي مشكلة األسرة كلھا  -
 یجب االستفادة من فھم األسرة للشخص المعاق وتشجیعھم على التعاون  -
نفسیة التي یعانیان منھا بسبب یجب مساعدة األسرة على التخلص من األزمة ال -

 وجود ھذا المعاق 
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یجب إیضاح معنى اإلعاقة لألسرة وتحدید درجة ھذه اإلعاقة البنھم وضرورة  -
 التوافق معھا والتعاون في تقدیم الخدمات لھذا الفرد

  كل ما سبق  -
  
 یتضمن اإلرشاد العالجي للمعاقین عقلیا : - ١٨٧
-  ً  دراسة شخصیة الفرد المتخلف عقلیا
 لمشكالت النفسیة المرتبطة باإلعاقة دراسة ا -
  ٢و  ١ -
 ال شيء مما سبق  -

  
  یتم اإلرشاد التربوي للمعاقین عقلیا : - ١٨٨
 توفیر فرص التعلیم لھذه الفئة واختیار المناھج المناسبة لھم  -
 تنمیة االستفادة من الحواس الموجودة لدى الفرد المتخلف  -
 تنمیة االعتماد على النفس بقدر اإلمكان -
  كل ما سبق -

 
  : للمعاقین عقلیا اإلرشاد األسريیتم  -١٨٩
 تقبل الحالة -
 نب األخطاء مثل الحمایة الزائدةتعدیل نظام اتجاھات األسرة لخدمة المعاق تج -
 تخلیص الوالدین من مشاعر الذنب بخصوص الحالة  -
 كل ما سبق  -

  
 تبدأ مرحلة اإلرشاد األسري للمعاقین عقلیا :  -١٩٠
 مع مراحل المدرسة  -
 ب االستشارة النفسیة و االجتماعیة مع التقدم للطل -
 منذ مجيء الطفل المعاق  -
 ال شيء مما سبق  -

 

  ١٢محاضرة 

ذلك الشخص الذي فقد أحد أطرافھ أو أكثر أو حتى كلھا ونتج عنھ إعاقة    - ١٩١
 حركیة أثرت على أداؤه ألدواره االجتماعیة :

 المكفوف  -
 المصاب بالبتر  -
 المعاق سمعیا  -
 المعاق عقلیا  -
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 باب البتر و تختلف من شخص إلى آخر وأھم أسبابھا : تتعدد أس  - ١٩٢
  الحوادث -
  الحروب والكوارث -
 األورام واألمراض الخبیثة -
 كل ما سبق  -

  
 من المشكالت النفسیة للمصاب بالبتر :  - ١٩٣
 \رفض قبول المصاب بالبتر لذاتھ الجدیدة ومقاومتھ لواقعھ الجدید  -
اھا ھو أو كما یراه فیھا الشعور بالنقص وانتقاص قیمتھ لذاتھ سواء كما یر -

 المحیطین أو كما یتمنى أن یراھا 
ظھور مشاعر جدیدة كنتیجة لحدوث البتر (في بعض األحیان) كالشعور بالذنب  -

 ماءالعتقاد البعض بأن ذلك انتقام الس
ً من جانب المصاب بالبتر للنكوص لسلوك االعتماد على الغیر -  یكون ھناك میال
م میكانزمات للھروب من الواقع المؤلم الذي یثیر قلقھ یحاول المصاب بالبتر استخدا -

وتوتراتھ كالتعویض واإلسقاط واإلنكار فیبدو في ظاھره شبح الطرف المبتور أو 
 توھم وجود الطرف المبتور

قد یخلق المصاب بالبتر لنفسھ بعض المشكالت عندما ینكر وجود فرق بینھ وبین   -
   سیرفض كل مساعدة تقدم لھاألشخاص اآلخرین إذ أنھ في ھذه الحالة 

  كل ما سبق  -
 
من المشكالت الجسمیة ومشكالت استخدام األجھزة التعویضیة في حالة البتر  - ١٩٤

 عند أداء اإلنسان وظیفة معینة :
 أن یتجنب القیام بالنشاط أو العمل -
أن یعوض العضو المبتور عن طریق استغالل األطراف المتبقیة لدیھ بأقصى طاقة   -

 بدنیة ممكنة 
 ؤدي الوظیفة باالستفادة من الطرف الصناعي الذي یحل محل الطرف المبتوری -
 كل ما سبق  -
  
المواقف التي تضطرب فیھا عالقات الفرد بمحیطھ داخل األسرة وخارجھا   - ١٩٥

 : خالل أدائھ لدوره االجتماعي 
 المشكالت النفسیة  -
 المشكالت االجتماعیة  -
 المشكالت المھنیة  -
 كل ما سبق  -

 
 اصة لكل فرد :التكیف مع البیئة االجتماعیة الخ مشكالت سوء   - ١٩٦
 المشكالت النفسیة  -
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 المشكالت االجتماعیة  -
 المشكالت المھنیة  -
 كل ما سبق  -

  
 من المشكالت األسریة التي یتعرض لھا المصاب بالبتر :  - ١٩٧
 أكثر المشكالت األسریة حده  المرتبطة باإلصابة المفاجئة لرب األسرة   -
 الوحید الذي انتظرتھ   اإلصابة المفاجئة لالبن -
  ٢و  ١ -
 ال شيء مما سبق  -

 
 من المشكالت الترویحیة التي یتعرض لھا المصاب بالبتر : - ١٩٨
   تؤثر اإلعاقة على قدرة المعاق على االستمتاع بوقت الفراغ   -
  أجھزة الترویح العامة معدة أساسا لألصحاء   -
 ائق العامة واألندیة الحد العقبات التي تصادف المعاق عند ارتیاد أماكن الترویح أو  -
  كل ما سبق  -
 
 من المشكالت للعالقات االجتماعیة  التي یتعرض لھا المصاب بالبتر : - ١٩٩
 اإلصابة المفاجئة لإلبن الوحید  -
 تؤثر اإلعاقة على قدرة المعاق على االستمتاع بوقت الفراغ    -
 انسحاب المعاق من عالقاتھ بذویھ و أصدقاءه  -
 كل ما سبق  -

 
 لعمل التي یتعرض لھا المصاب بالبتر :من مشكالت ا - ٢٠٠
 تؤدي اإلعاقة إلى ترك المعاق لعملھ  -
 تؤدي اإلعاقة إلى تغییر دوره إلى ما یتناسب مع وضعھ الجدید   -
 المشكالت التي تترتب على اإلعاقة في عالقاتھ برؤسائھ وزمالؤه  -
 مشكالت أمنة وسالمتھ فالعمل   -
 كل ما سبق  -

 
 تي یتعرض لھا المصاب بالبتر :من المشكالت االقتصادیة ال - ٢٠١
یكون المصاب بالبتر ھو العائل الوحید لألسرة وبالتالي یفقد ھو وأسرتھ مصدر  -

 رزقھ
  تتطلب عملیة العالج نفسھا وإجراء الجراحات إذا لزم األمر أمواال طائلة  -
تسبب إقامة المصاب بالبتر في المستشفى لفترة طویلة لتلقي العالج إلى تعطلھ  -

 ن العمل وبالتالي یرھق میزانیة األسرةإجباریا ع
یؤدي ھذا الموقف باألسرة إلى االستدانة أو إلى بیع بعض ممتلكاتھا لمواجھة نفقات  -

 اإلصابة بالبتر  
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قد تحول اإلصابة بالبتر دون أداء الفرد لعملھ السابق إلصابتھ بالطریقة التي كان  -
العمل وذلك یتطلب تأھیلھ لعمل یؤدیھا بھا أو إلى عدم قدرتھ نھائیا على أداء ھذا 

  آخر وھذا یتطلب وقتا وماال یزید من األعباء االقتصادیة لألسرة
بعد إجراء البتر للفرد فانھ یحتاج إلى أجھزة تعویضیة معینة حتى یتمكن الفرد من  -

ً كثیرة    الحركة وأداء دوره وھي تتكلف أمواال
 كل ما سبق  -

 
عایة المعاقین المصابین بالبتر من یمكن للخدمة االجتماعیة أن تسھم في ر - ٢٠٢

 خالل ثالثة مستویات ھي : 
 المستوى الوقائي  -
 المستوى العالجي  -
 المستوى التأھیلي -
 كل ما سبق  -

 
 من خالل :  )(اإلصابة بالبتر یتم مستوى الوقایة من اإلعاقة - ٢٠٣
 العمل على إزالة العوامل التي تسبب حدوث القصور أو اإلصابة بالبتر   -
االجتماعیة التدخل لمنع أو تخفیض المضاعفات الناتجة عن حدوث یمكن للخدمة  -

 البتر وقد یكون ذلك باالكتشاف المبكر
االھتمام بعملیات األمن الصناعي في المصانع والشركات وتدریب العاملین على  -

 احتیاطات وسلوكیات تمنع وقوع حوادث البتر
تعرف على نواحي القصور دراسة وتحلیل الخدمات الوقائیة القائمة في المجتمع لل -

فیھا ومحاولة استكمال ھذه الجوانب كما یمكن للخدمة االجتماعیة أن تسھم بفاعلیة 
 في القیام بتوعیة المجتمع بأسباب الوقایة ونتائجھا

 كل ما سبق  -
 

یركز المدخل العالجي للخدمة االجتماعیة على التدخل المھني لمواجھة  - ٢٠٤
 : المشكالت الناتجة عن البتر من خالل

 مساعدة المصابین بالبتر على مواجھة المشكالت النفسیة الناتجة عن اإلصابة بالبتر   -
 مساعدة المصابین بالبتر وأسرھم على القیام بمسئولیاتھم بأكبر كفاءة ممكنة -
  تحقیق التوازن المتبادل بین األفراد المصابین بالبتر وبیئاتھم االجتماعیة  -
جھة مشكالت العمل سواء بالعمل على عودتھم مساعدة المصابین بالبتر على موا  -

   لمھنتھم السابقة أو تأھیلھم على مھن جدیدة تتناسب مع ما تعرضوا لھ من إعاقة
 كل ما سبق  -

 
 یتم تنفیذ المستوى التأھیلي في حالة المصابین بالبتر من خالل : - ٢٠٥
ھارات المساھمة في تحدید البرامج التدریبیة التي تقدم للمعاق بھدف تزویده بالم -

 الجدیدة وبذلك عن طریق توضیح صورة المعاق وظروفھ



 ٤٨ ص  لفاروقا
 

  مساعدة المعاق في الحصول على األجھزة التعویضیة إذا ما احتاج إلى استخدامھا  -
تتبع المعاقین للتأكد من استفادتھم من عملیة التأھیل والتدریب التي قامت لھم وأنھم   -

 ین الذین یلتحقون بالدراسةالحقوا بعمل یتناسب مع قدراتھم كذلك متابعة المعاق
المساھمة في وضع خطة التأھیل لكل معاق تتسم بالفردیة تساعد المعوق في رسم  -

 وتحدید مستقبل حیاتھ المھنیة واالجتماعیة في ضوء قدراتھ وإمكانیاتھ الحالیة
  دعم المراكز التأھیلیة حتى تتمكن من تأدیة وظائفھا بفاعلیة -
تساھم في تحسین مستویات أداء برامج التأھیل  المساھمة في إجراء البحوث التي -

 المھني واالجتماعي للمعاقین
 كل ما سبق  -

  
   ١٣محاضرة 

 
تقدر بعض المصادر الجرائم التي یرتكبھا األفراد في حاالت التعاطي أو من   - ٢٠٦

أجل الحصول علي األموال الالزمة لإلنفاق علي اإلدمان بحوالي .... ما یرتكب من 
 جرائم بشكل عام :

 ثلث  -
 ربع  -
 نصف  -
 كل  -

 
 المخدرات : الدولة علي اختالف أجھزتھا في سبیل مواجھة  من مظاھر اھتمام - ٢٠٧
 المكافحة األمنیة  -
 القانون   -
  االتفاقیات الدولیة   -
 التوعیة والعالج   -
  إعادة تأھیل   -
 إعادة استیعاب اجتماعي للمدمنین في المجتمع بعد شفائھم  -
 كل ما سبق  -

 
عھ الحیاة االجتماعیة والمھنیة للفرد حیث یصل إلي الحد الذي تفسد م   - ٢٠٨

صورة مركبة معقدة تتمیز ببعض السمات مثل الرغبة الملحة في تكرار التعاطي 
واالتجاه نحو زیادة الكمیة والتأثیرات السلبیة علي الفرد وعلي الوسط االجتماعي 

 بھ :المحیط 
 التأھیل  -
 التخلف العقلي  -
 اإلدمان  -
 المعرفة العلمیة  -



 ٤٩ ص  لفاروقا
 

 
 اإلدمان عرفتھ دوائر المعرفة العالمیة بأنھ :  - ٢٠٩
الحد الذي تفسد معھ الحیاة االجتماعیة والمھنیة للفرد حیث یصل إلي صورة مركبة  -

 معقدة تتمیز ببعض السمات مثل الرغبة الملحة في تكرار التعاطي
الحالة التي یحتاج الفرد فیھا إلي االستمرار في تناول الكحولیات والمخدرات  -

تالي یصبح نوعا من االعتیاد والذي إذا توقف عنھ الفرد أصیب بأعراض وبال
 جسمانیة وھذیان نفسي مثل الھالوس والتشنجات العصبیة

 مجموعة العقاقیر التي تؤثر علي النشاط الذھني -
 كل ما سبق  -

 
 ذھني والحالة النفسیة لمتعاطیھامجموعة العقاقیر التي تؤثر علي النشاط ال   - ٢١٠

أو بما تؤدي إلیھ من ھلوسة لعصبي المركزي أو بإبطاء نشاطھ ھاز اإما بتنشیط الج
 : وتخیالت 

 اإلدمان  -
 المخدرات  -
 البتر  -
 التأھیل  -

 
كل مادة خام أو مستحضرة تحتوي علي جواھر منبھة أو مسكنة من شأنھا   - ٢١١

إذا استخدمت في غیر األغراض الطبیة والصناعیة الموجھة أن تؤول إلي حالة من 
 : عتماد علیھا مما یضر بالفرد والمجتمع جسمانیا ونفسیا واجتماعیاالتعود أو اال

 اإلدمان  -
 المخدرات  -
 البتر  -
 التأھیل  -

  
 إلى :  لونھاالمخدرات حسب  تقسم   - ٢١٢
 كالحشیش واألفیون، )المخدرات السوداء(مخدرات داكنة اللون  -
 )كالھیروین والكوكایینالمخدرات البیضاء ( مخدرات لیست داكنة اللون -
  ٢ و ١ -
 ال شيء مما سبق  -

 
 أو تأثیرھا إلى :  خطورتھاقسمت المخدرات على أساس   - ٢١٣
 مخدرات كبرى كالھیروین واألفیون   -
 مخدرات صغرى كالمسكنات والمھدئات -
  ٢و  ١ -
 ال شيء مما سبق  -



 ٥٠ ص  لفاروقا
 

 
 إلى : تأثیرھا على الجھاز العصبي تصنف المخدرات من حیث   - ٢١٤
 واالمفیتامینات   المنبھات أو المنشطات مثل الكوكایین والقات -
 المنومات والمھدئات مثل الباربیتورات والسیكونال -
 المھبطات مثل األفیون والمورفین والھیروین -
 الماریجوانا   –المھلوسات مثل الحشیش  -
 كل ما سبق  -
  
اصبح في حكم المتفق علیھ بین الباحثین في موضوع المخدرات وعلماء   - ٢١٥

 إلى:  وفق أصلھاأن المخدرات تصنف  الفارماكولوجي والفسیولوجي والطب العقلي
 المخدرات الطبیعیة  -
 المخدرات المصنعة (النصف تخلیقیة ) -
 المخدرات التخلیقیة  -
 كل ما سبق  -

 
المواد المستخرجة من النباتات مثل الحشیش واألفیون ونبات شجرة  الكوكا  - ٢١٦

 والقات :
 المخدرات الطبیعیة  -
 المخدرات المصنعة (النصف تخلیقیة ) -
 ت التخلیقیة المخدرا -
 كل ما سبق  -

  
تستنتج من المخدرات الطبیعیة ثم یجرى علیھا بعض العملیات الكیمیائیة    - ٢١٧

البسیطة التي تجعلھا في صورة أخرى مختلفة ومن أمثلتھا المورفین، والھیروین، 
 والكوكایین :

 المخدرات الطبیعیة  -
 المخدرات المصنعة (النصف تخلیقیة ) -
 المخدرات التخلیقیة  -
 ا سبق كل م -

  
المخدرات  التي ال ترجع إلى أصول طبیعیة وإنما عبارة عن مواد كیمیائیة  - ٢١٨

 : مثل الكبتاجون و الروش تحدث نفس تأثیر المخدرات الطبیعیة والمصنعة 
 المخدرات الطبیعیة  -
 المخدرات المصنعة (النصف تخلیقیة ) -
 المخدرات التخلیقیة  -
 كل ما سبق  -

 



 ٥١ ص  لفاروقا
 

 ي إلى إدمان المخدرات :من األسباب النفسیة التي تؤد  - ٢١٩
 اضطراب الشخصیة وخاصة االضطراب العاطفي والتوتر المستمر  -
 عدم االستقرار والقلق واالكتئاب والوساوس القھریة  -
ً وسوء التوافق  -  الھروب من الواقع المؤلم نفسیا
عدم االرتواء أو الضعف الجنسي والمشكالت الشخصیة واالنفعالیة دون حلول  -

 العنیفة والصدمات النفسیة
 كل ما سبق  -

 
 من األسباب االجتماعیة التي تؤدي إلى إدمان المخدرات : - ٢٢٠
 رفاق السوء من المدمنین والخضوع للضغط واإلغراء -
تیسیر الحصول على مواد التعاطي مع الترغیب والترھیب والتھدید باإلضافة إلى  -

 حب االستطالع والفضول
 فاتھم  والتقلید األعمى للمدمنین التدلیل الزائد لألبناء ونقص الرقابة على تصر -
-  ً ً واقتصادیا الظروف السیئة لبیئة العمل وضغط العمل المستمر، وعدم األمن مادیا

 ونقص التربیة الدینیة والبحث المستمر عن المتعة واللھو والتسلیة في وقت الفراغ 
 توافر مادة التعاطي وكبر حجم دخل األسرة وزیادة مصروف األبناء  -
 ألخالقي داخل األسرة وضعف القیم الدینیة واختالل االنضباط االنحالل ا -
سوء التوافق الزواجي وتفكك األسرة نتیجة للھجر واالنفصال والطالق، وإقامة  -

ً عن األسرة  األبناء بعیدا
 كل ما سبق  -

 
 من األسباب الحیویة (البیولوجیة) التي تؤدي إلى إدمان المخدرات : - ٢٢١
إساءة استخدام العقار المسموح بھ طبیا إلى درجة اعتماد الجسم على العقار؛ أي  -

 تسمم الجسم بھ
اآلالم الجسمیة، ومحاولة التخلص من األلم الجسمي للمرض، خاصة في األمراض  -

المزمنة أو المستعصیة، واآلالم المتكررة، وخاصة في حالة العالج المستمر لتھدئة 
 اآلالم الجسیمة

 یات دون "وصفة طبیةسھولة صرف العقاقیر الطبیة من الصیدل -
 كل ما سبق  -

 
 من المؤكد أن لإلدمان آثار جسمیة سیئة أخطرھا : - ٢٢٢
 ما یحدث في الجھاز العصبي خاصة المخ والمخیخ والحبل الشوكي واألعصاب  -
 التأثیر علىالجھاز الدوري والجھاز التنفسي والجھاز الھضمي -
دز (نقص المناعة اإلصابة بأمراض مثل أمراض الدم والقلب والصدر والكبد واإلی -

 المكتسب)
 اإلصابة بالصرع والرعشة والتشنج والضعف الجنسي -



 ٥٢ ص  لفاروقا
 

یحدث الموت المفاجئ في بعض الحاالت نتیجة تعاطي جرعات زائدة من مادة   -
 اإلدمان

 كل ما سبق  -
 

 من اآلثار االجتماعیة لإلدمان : - ٢٢٣
 ھیمنة سلوك البحث عن مادة التعاطي واإلھمال، وتفكیك األسرة -
 السلوك اإلجرامي االنخراط في -
 المعاناة من األمراض الجنسیة، والسرقة، والعنف والتعرض للحوادث -
 انخفاض اإلنتاج، والبطالة -
 اإلقبال على الدعارة  -
 كل ما سبق  -

  
 من اآلثار السیاسیة لإلدمان : - ٢٢٤
 ظھور وسطوة الزراع والصناع والتجار في مواد التعاطي  -
 لعنف والتعرض للحوادثالمعاناة من األمراض الجنسیة، والسرقة، وا -
 انخفاض اإلنتاج، والبطالة -
 اإلقبال على الدعارة  -

  
 یمكن توقع أدوار األخصائي االجتماعي مع المدمنین من خالل  : - ٢٢٥
المسئولیات واألعمال التي یؤدیھا األخصائي االجتماعي في الخدمة االجتماعیة في  -

مستویات  وي منالمؤسسات المختلفة الخاصة برعایة اإلدمان علي أي مست
 الممارسة المھنیة 

ف والصعوبات التي تحد من مساعدة المدمن وأسرتھ علي المواجھة الفعالة للمواق -
 تعافیھ 

 جمع وتصنیف وتحلیل البیانات المرتبطة باحتیاجات المدمن -
 إجراء أبحاث لتحدید الموارد التي یمكن استخدامھا لمساعدة المدمنین -
 سسة یحتاجھا فریق العمل بالمؤالمساھمة في توفیر البیانات التي  -
 للمدمنینالمساھمة في زیادة كفاءة تقدیم الخدمات التي تقدم   -
زیادة فعالیة استثمار الموارد المتاحة في المؤسسة التي یعمل بھا االخصائي  -

 االجتماعي
 مساعدة فریق العمل علي فھم طبیعة احتیاجات ومشكالت المدمنین  -
 أنفسھم ومشاعرھم  مساعدة المدمنین في التعبیر عن -
 ة أي معوقات تعوق عملیة التعافي التدخل إلزال -
مساعدة المدمنین علي استخدام قدراتھم الذاتیة لمواجھة المشكالت التي یتعرضون   -

 لھا
 األخرى المجتمع  مساعدة المدمنین علي إقامة ترابط بینھ وبین األنساق -
 المختلفة بالمجتمع  ألنساقتیسیر التفاعل وبناء عالقات جدیدة بین المدمنین وا  -



 ٥٣ ص  لفاروقا
 

القیام بوضع خطة والمساھمة في إنجازھا لمساعدة المتعافین حتى ال یعودوا   -
 لإلدمان من جدید 

القیام بالدراسات العلمیة للعمل علي تطویر أشكال الخدمات المقدمة للمدمنین   -
 لتحقیق أھدافھا

 كل ما سبق  -
  

   ١٤محاضرة 
  

توجد لدى الفرد منذ نشأتھ لكنھا  صوصیةتتمیز بالخ قدرة متمیزة وذاتیة   - ٢٢٦
 : تتبلور عن طریق التدریب والتزود بالمعرفة

 التأھیل  -
 الموھبة  -
 الھوایة  -
 التدریب المھني  -

 
ما نستطیع أن نكتسبھ ونخلقھ داخل نفوس األطفال ولكن البد أن نراعي   - ٢٢٧

 مسألة تقاربھا وتناسبھا مع إمكانیات الطفل ورغباتھ :
 التأھیل  -
 الموھبة  -
 الھوایة  -
 التدریب المھني  -

 
من وھب استعدادات وقدرات غیر عادیة أو أداء متمیز عن بقیة أقرانھ في    - ٢٢٨

مجال أو أكثر من المجاالت التي یقدرھا المجتمع بغض النظر عن زمن اكتشاف 
 ة :الموھب

 المعاق  -
 المكفوف  -
 الموھوب  -
 كل ما سبق  -

 
 ــ : إن الطفل الموھوب یتصف ب  - ٢٢٩
 المعدل العام نمو لغوي یفوق  -
 مثابرة في المھمات الصعبة  -
 رة على التعمیم ورؤیة العالقات قد -
 ل غیر عادي وتنوع كبیر في المیولفضو -
 كل ما سبق  -

 



 ٥٤ ص  لفاروقا
 

الشخص الذي یظھر أداء متمیزا في جمیع النواحي ولدیھ قدرات عقلیة   - ٢٣٠
ى عالیة ولدیھ قدرة على التحصیل في مختلف المجاالت وكذلك ھو الذي لدیھ قدرة عل

اإلبداع وحل المشكالت ویتمتع بقدرات قیادیة واالستقاللیة في التفكیر ویتمتع بااللتزام 
 وكذلك یستطیع تطویر نفسھ باستمرار وبشكل دائم :

 المعاق  -
 المكفوف  -
 الموھوب  -
 كل ما سبق  -

 
  :في أنھ  الموھوب شخص متمیز عن غیره - ٢٣١
 یتمتع بأداء متمیز  -
 لدیھ قدرات إبداعیة عالیة   -
 قدرات عقلیةلدیھ  -
 لدیھ قدرة على حل المشاكل -
 یتمتع بقدرات قیادیة  -
 لدیھ استقاللیة في التفكیر   -
 یتمتع بااللتزام -
 یطور نفسھ باستمرار -
 كل ما سبق  -

  
في مرحلة یتسم الموھوبین بمجموعة من الخصائص والتي تظھر علیھم  - ٢٣٢

 منھا :  الطفولة
 قدرة متمیزة على التفكیر -
 ي الفھم الفضول العلمي والرغبة ف -
 البحث عن كل ما یثیر عقولھم  -
 الرغبة في تحقیق ما ھو أفضل  -
  الرغبة في الدقة وعملیات التفكیر المركبة  -
 الحساسیة المفرطة والحس األخالقي المبكر -
 القدرة على التحلیل والوعي الحاد بالذات -
 اإلحساس بالمظلومیة ومساءلة رموز السلطة -
 كل ما سبق  -

  
 یة لدى الموھوب في : تظھر الحساسیة العاطف  - ٢٣٣
 ردود الفعل العنیفة ضد أي انتقاد یوجھ إلیھ -
 اھتمامھ المبكر بالجانب األخالقي -
 طرح أسئلة یحار البالغون فیھا -
  ٣و  ٢ -



 ٥٥ ص  لفاروقا
 

 
 تظھر الحساسیة الفكریة لدى الموھوب في :  - ٢٣٤
 ردود الفعل العنیفة ضد أي انتقاد یوجھ إلیھ -
 اھتمامھ المبكر بالجانب األخالقي -
 یحار البالغون فیھاطرح أسئلة  -
  ٣و  ٢ -

 
 من أھم المشكالت التي یتعرض لھا الموھوبین : - ٢٣٥
 مشكالت معرفیة  -
 مشكالت انفعالیة  -
 مشكالت مھنیة  -
 كل ما سبق  -

  
المشكالت المرتبطة بالمناھج الدراسیة والتحصیل الدراسي وأسالیب التعلیم   - ٢٣٦

 الدراسیة المختلفة : والتقییم والتجمیع التي یواجھھا الطلبة الموھوبین في المراحل
 مشكالت معرفیة  -
 مشكالت انفعالیة  -
 مشكالت مھنیة  -
 كل ما سبق  -

 
عدم كفایة المناھج الدراسیة العامة و ًتدني التحصیل الدراسي الذي یرتبط    - ٢٣٧

بوجود فجوة بین األداء في االمتحانات المدرسیة وبین أي مؤشر من المؤشرات 
 وھوب :االختباریة للقدرة العقلیة للطالب الم

 مشكالت معرفیة  -
 مشكالت انفعالیة  -
 مشكالت مھنیة  -
 كل ما سبق  -

 
تتمثل في وجود مشكالت تكیفیة حادة للطلبة الموھوبین وترجع عادة  - ٢٣٨

للحساسیة المفرطة والحدة االنفعالیة في تعامل الموھوبین مع ما یدور في محیطھم 
 األسري والمدرسي واالجتماعي بشكل عام :

 مشكالت معرفیة  -
 كالت انفعالیة مش -
 مشكالت مھنیة  -
 كل ما سبق  -

  



 ٥٦ ص  لفاروقا
 

مشكالت تتحدد في أن معظم الطلبة الموھوبین یستطیعون النجاح في حقول  - ٢٣٩
دراسیة ومھنیة عدیدة نظرا لتنوع قدراتھم واھتماماتھم، إال أن تعدد الخیارات 

أن الدراسیة المتاحة لھم ربما یقود إلى حالة من اإلحباط   الن الطالب الموھوب البد 
یختار ھدفا ًمھنیا ًواحدا ًویحید أو یلغي قائمة من الخیارات الممكنة التي یستطیع 

 النجاح فیھا :
 مشكالت معرفیة  -
 مشكالت انفعالیة  -
 مشكالت مھنیة  -
 كل ما سبق  -

 
 یوجد تصنیف ثالثي الحتیاجات الموھوبین، ویحدد في : - ٢٤٠
 االحتیاجات النفسیة  -
 االحتیاجات العقلیة و المعرفیة  -
 حتیاجات االجتماعیة اال -
 كل ما سبق  -

 
 من االحتیاجات النفسیة للموھوبین :  - ٢٤١
 الحاجة إلى االستبصار الذاتي باستعداداتھم والوعي بھا وإدراكھا -
 الحاجة إلى االعتراف بمواھبھم وقدراتھم -
 الحاجة إلى االستقاللیة والحریة في التعبیر -
 الحاجة إلى توكید الذات  -
 على التعاطف، والتقبل من اآلخرینالحاجة إلى الفھم المبني  -
 الحاجة إلى احترام أسئلتھم وأفكارھم -
 الحاجة للشعور باألمن وعدم التھدید -
 الحاجة إلى بلورة مفھوم موجب عن الذات -
 كل ما سبق  -

  
 من االحتیاجات العقلیة والمعرفیة للموھوبین :  - ٢٤٢
 الحاجة إلى االستطالع واالكتشاف والتجریب -
 علم الذاتي واستثمار مصادر التعلم والمعرفةالحاجة إلى مھارات الت -
 الحاجة إلى المزید من التعمق المعرفي في مجال الموھبة والتفوق  -
الحاجة إلى مناھج تعلیمیة وأنشطة تربویة متحدیة الستعداداتھم، وأسلوبھم الخاص  -

 في التفكیر والتعلم
 الحاجة إلى اكتساب مھارات التجریب والبحث العلمي  -
 كل ما سبق  -

 
 من االحتیاجات االجتماعیة للموھوبین : - ٢٤٣



 ٥٧ ص  لفاروقا
 

 الحاجة إلى تكوین عالقات اجتماعیة مثمرة، وتواصل صحي مع اآلخرین -
  الحاجة إلى اكتساب المھارات التوافقیة ، وكیفیة التعامل مع الضغوط  -
  الحاجة لتنمیة مھارات مواجھة المشكالت والصعوبات االنفعالیة  -
ة، تسمح بتعلمھم من أشخاص لھم االھتمامات الحاجة لوجود بیئة اجتماعیة محفز  -

  نفسھا
  الحاجة لتعلم أسالیب اتخاذ القرارات السلیمة في إطار القدرة على طرح البدائل  -
 التخطیط السلیم للعالقات والحیاة والمستقبل  -
 كل ما سبق  -

  
 وھوبین :یستھدف دور األخصائي االجتماعي المدرسي في رعایة الطلبة الم - ٢٤٤
مجتمع المدرسة ألقصى قدر دة من الموارد واإلمكانیات المتاحة بتحقیق االستفا  -

 ممكن 
تذلیل الصعاب التي تحول دون تنمیة قدرات ومھارات تلك الفئة من مجتمع الطلبة  -

 بالمدرسة
القیام بالعملیات المھنیة المنوط بھا في تقدیم الخدمة االجتماعیة لمجتمع الطلبة في  -

 المدرسة 
 كل ما سبق  -

 
الخصائي االجتماعي بتقدیم رعایة خاصة لمجتمع الطلبة الموھوبین یقوم ا   - ٢٤٥

 بالمدرسة وذلك في إطار قیامھ بالمسئولیات : 
 التعامل مع الطالب الموھوبین (النسق المستھدف ) -
 التعامل مع نسق المدرسة  -
 التعامل مع النسق المحیط  -
 كل ما سبق  -

  
وھوبین أنفسھم ( النسق یقوم األخصائي االجتماعي بالتعامل مع الطالب الم - ٢٤٦

 المستھدف ) من خالل  :
اكتشاف الفائقین والموھوبین من الطالب في المدرسة من خالل األنشطة  -

 االجتماعیة  
المساھمة في إجراء االكتشاف المبكر لحاالت التفوق عن طریق استخدام األسالیب   -

لمین ، مقاییس المتعارف علیھا في ذلك مثل االختبارات التحصیلیة ، مالحظات المع
 الذكاء ، اختبارات التفكیر اإلبداعي ، مالحظات الوالدین 

االتصال بھؤالء الطالب وتوثیق الصالت بھم وإقامة عالقة مھنیة والقیام بالدراسة  -
  االجتماعیة الشاملة لھم   

تتبع ھؤالء الطالب والتعامل المھني مع أي مشكالت تواجھھم والعمل على  -
 ا والتغلب علیھا مساعدتھم في مواجھتھ



 ٥٨ ص  لفاروقا
 

اقتراح وتخطیط وتنفیذ ما یراه من مشروعات أو خدمات تقدم للطالب الموھوبین  -
  بما یكفل نمو قدراتھم واستمرار تفوقھم 

االتصال بالھیئة التدریسیة الخاصة بھؤالء الطالب ومناقشتھم في سبل رعایتھم   -
  وتقدیم الخدمات الفردیة التي یحتاجون إلیھا

أسالیب الممارسة المھنیة المختلفة في الخدمة االجتماعیة لمساعدة استخدام وتوظیف  -
نسق الطالب الموھوبین على إشباع احتیاجاتھم النفسیة،العقلیة 

ً للمنظور  والمعرفیة،االجتماعیة في ضوء عالقاتھم باألنساق األخرى المحیطة وفقا
  البیئي واالیكولوجي 

 كل ما سبق  -
 

 من خالل  : نسق المدرسةامل مع یقوم األخصائي االجتماعي بالتع - ٢٤٧
 تنشیط روح التعاون والمسئولیة التضامنیة داخل مجتمع المدرسة    -
وضع إستراتیجیة للبرامج واألنشطة المدرسیة الفنیة والریاضیة والعلمیة  -

  واالجتماعیة والثقافیة والترویجیة 
 إعداد برنامج شامل حول التفوق والموھوبین وأسس رعایتھم -
 عدد األنشطة الالصفیة داخل نسق المدرسة   االھتمام بت -
ً والمنھج الدراسي  - اقتراح ما یلزم لتحسین مناخ العمل في مجتمع المدرسة عموما

ً بما یشبع احتیاجات الطالب الموھوبین  خصوصا
 كل ما سبق  -

 
 یقوم األخصائي االجتماعي بالتعامل مع نسق األسرة للموھوب من خالل  : - ٢٤٨
بین أولیاء أمور الطلبة بصفة عامة والموھوبین بصفة عقد اللقاءات المستمرة  -

خاصة وبین اإلدارة والمدرسین، لتعمیق مفھوم التفوق وأھمیة رعایة األسرة 
 ألبنائھا الموھوبین

التأكید ألولیاء أمور الطلبة أن الطالب الموھوب والمتفوق لیس بالضرورة أن   -
ً في كل المجاالت  یكون متفوقا

ر بأھمیة أسالیب المعاملة الوالدیة السویة ، كالدفء ، والحنان تبصیر أولیاء األمو  -
والتفھم ، واالھتمام ، والتقدیر والمساندة والتشجیع في نمو شخصیة أبنھم الموھوب 

 والمتفوق ومساعدتھ في مواجھة ما یعترضھ من مشكالت
 كل ما سبق  -

 
 من خالل  لمجتمع المحلي للموھوب یقوم األخصائي االجتماعي بالتعامل مع ا - ٢٤٩
أن یقوم األخصائي االجتماعي بالبحث واالتصال بمصادر تمویل إضافیة متمثلة في  -

 إسھام وتحفیز بعض المؤسسات المعنیة في المجتمع المحیط بالمدرسة   
االتصال ببعض المصانع والمؤسسات والمراكز البحثیة من أجل استضافة وتمویل  -

 األنشطة الالصفیة



 ٥٩ ص  لفاروقا
 

والبارزین في المجتمع المحیط بالمدرسة حول القضایا  تنظیم لقاءات مع القادة -
المجتمعیة المعاصرة ، وخلق حوار بناء مع الطلبة الموھوبین والمتمیزین وھؤالء 

 القادة للتفاعل االیجابي مع قضایا مجتمعھم 
المشاركة في المعارض واالحتفاالت القومیة التي یقیمھا المجتمع ببعض برامج  -

  وبین   وأنشطة الطلبة الموھ
االستفادة من وسائل اإلعالم على مستوى المجتمع المحلي المحیط بالمدرسة لوضع  -

  صورة صحیحة للتفوق 
 كل ما سبق  -

  
 

 
 


