
 
 االنسانیة الشخصیة مكونات
 الجسمي النسق .1
 العقلي النسق .2
 النفسي النسق .3
 االجتماعي النسق .4

 
 وھي ةیالشخص مكونات بیترك في تشارك ةیسیریٔ  عوامل ثالثة
 ةیأالساس ةیالفطر الصفات -١
 العاداتو االتجاھات -٢
 (الدوافع+عامل السیطرة+عامل التنظیم)أالخرى العوامل -٣

 
 السویھغیر الشخصیة عن السویة الشخصیة لتمییزمعاییر 
 االحصائي عیارمال -1
 المعیار القیمي -2
 المعیار الذاتي -3
 المعیار االكلینیكي -4

 
 تقترن بنوع من التوتر والضیقواالفتقار حالة من النقص  الحاجة :*
 
 امام اشباع االحتیاجات االنسانیةوظیفیا وبنائیا وتقف حائال معوق او شي ضار  المشكلة:*
 
 تفاعل مستمر بین الشخص وبیئتة التكیف:*
ین الفرد الى مستوى مع وإعادةالتي تعمل على استبعاد حاالت التوتر االحداث النفسیة  یعرف التكیف : أیضا*

 في البیئة التي یعیش فیھا. ھو المستوى المناسب لحیاتة
 

یق محاولتة للتوفالناتج عن الحلول الناجمة لصراعات الفرد في الشعور النسبي بالرضا واالشباع  *التوافق :
 وظروفة المحیطة بین رغباتة

 لموائمة بین مطالبھ ومطالب بیئتةلالنشاط الذي یبذلھ الكائن الحي  :أیضاویعرف التوافق |*
 
 الفرق بین التكیف والتوافق*
 ویتم بتخطیط مقصودعملیة دینامیكیة مستمرة  ان التوافق-
 ویتم بطریقة تلقائیة دون تخطیط مقصود وھو عملیة استاتیكیة من جانب واحدفھو عملیة اما التكیف -
 

 تصنیف الحاجات االنسانیة
 حاجات نفسیھ -1
 حاجات بیولوجیھ -2
 حاجات اقتصادیة -3
 حاجات اجتماعیة -4

 
 الحاجات من حیث نطاق الحاجة او المتأثرین بھا

	حاجات فردیة -1
	حاجات مجتمعیة -2
	حاجات جماعیة -3

 
 الحاجات من حیث طبیعة الحاجة

 حاجات مشبعة تماما -1
 مشبعة جزئیا حاجات -2
	حاجات غیر مشبعة -3
 



 الحاجات من حیث أھمیتھا
	حاجات اساسیة -1
	حاجات ثانویة -2
 

 العوامل المؤثرة في المشكالت االجتماعیة
	عوامل ذاتیة -1
	عوامل اسریة -2
	... اجتماعیة -3
	... بیئیة -4
	.. مجتمعیة -5
 
 

 قالتوافأنواع 
 نفسي ) -بیولوجي  - ( اجتماعي

 
 التوافق عوائق

 
 كحاالت الترمل والھجر والطالق . : العوائق االجتماعیة-١
 كالدخل المحدود والبطالة. : العوائق االقتصادیة -٢
 .بأنواعھاكاإلعاقات :  العیوب الشخصیة -٣
 خصیة مع متطلبات واقعھ االجتماعيكتعارض حاجات الفرد الش:  لصراع النفسيا -٤
 
 

 تصنیفات الفئات الخاصة:
 :إلى وینقسمون: العجز ظھور عدم أو لظھور تبعا: األول التصنیف

 
 األطراف ومبتوري والصم والمقعدین كالمكفوفین الجسمیة أو البدنیة العاھات: ظاھر عجز ذو فئات -أ

 .العقلیین والمرضى عقلیا والمتخلفین
 تمثل ولكنھا ظاھرة أو واضحة تبدو ال التي األمراض أصحاب وھم: ظاھر غیر عجز ذو خاصة فئات -ب

 الكلوي والفشل القلب كمرضى لھم بالنسبة اعاقات
 

 :سویة غیر وأخرى سویة خاصة فئات: الثاني التصنیف
 :إلى وتنقسمالسویة غیر الخاصة الفئات -أ
 
 .درجاتھم باختالف والصم المكفوفین وھم: حسي عجز صحابأ
 .العقول مرضى وھم :عقلي عجز أصحاب- 

 .بیئاتھم مھ تفاعلھم في العجز درجات من درجة تواجھ التي الفئة وھم: اجتماعي عجز أصحاب -
 . السجون نزالء وھم الكبار المنحرفین فئة في ویتمثلون: خلقي عجز أصحاب -
 
 یحتاجون أنھم حیث والموھوبون العباقرة وتشمل:  السویة الخاصة الفئات -ب

 .الخاصة والعنایة الرعایة ألوان من لون إلى كذلك
 

 :العجز لسبب تبعا:الثالث التصنیف
 :إلى وتنقسم

 :خلقیة او وراثیة ألسباب خاصة فئات -أ
 أو اآلباء من العاھات أو األمراض بعض انتقال طریق عن خلقیة أو وراثیة أسباب إلى عجزھم یرجع الذین وھم

 األبناء إلى األجداد
 .الرضاعة فترة او الحمل فترة أثناء الجنین اصابة أو
 
 مكتسبة ألسباب خاصة فئات-ب



 الجروح أو االصابات أو العمل او الطریق حوادث مثل والدتھم بعد أي مكتسبة ألسباب عجزھم یرجع الذین وھم
 .الحروب او
 

 :ویشمل:الرابع التصنیف
 :وتتضمن جسمي مرض أو اضطراب أو نقص من تعاني فئات1-

 
 الجسمیة العاھات ذوى فئات ھذا تحت ویندرج األسباب من سبب ألي جسمیة قدرة یعوزه من كل -أ

 .والمسنین والمشوھین
 .والمكفوفین والبكم الصم وتشمل خاصة حسیة قدرة یعوزه من كل-ب
 

 :وتشمل وانفعالي عقلي اضطراب أو نقص من تعاني فئات2- 
 .ونفسیا عقلیا المرضى

 
 :خلقي اضطراب أو نقص من تعاني فئات3- 

 واألحداث والمجرمین المختلفة صورھا في الجنسیة االضطرابات وحاالت والخمور المخدرات مدمني وتشمل
 .والمشردین المنحرفین

 
 

 الخدمة تمارسھا التي المقننھ النشطةوا الفنیة العملیات من منظم نسق :الخدمة االجتماعیة في مجال الفئات الخاصة 
 الخاصة اتللفئ االجتماعي الوجود لتدعیم االجتماعیة

 ومجتمعات الفئات الخاصة وجماعات ؤاسر ٔافراد لمساعدة المھنیة االنشطة تلك بٔانھا تعرف كما -
 الخاصة للفئات رعایة تقدیم وراء الدوافع أھم

 الدیني الدافع -1
 األخالقي الدافع -2
 العلمیة والنھضة العلمي الدافع -3
 نفعیة أو طبقیة دوافع -4
 المھني الدافع -5
 ( وقائیة + عالجیة + إنشائیة ) ٔاھداف تحقیق على عامة بصفةاالجتماعیة  الرعایة تعمل* 
 

 :إلى المشكالت تقسیم یمكن
 ذاتیة مشكالت -1
 اجتماعیة مشكالت -2
 اإلنتاجیة بالكفایة تتعلق مشكالت -3

 
 وأ  الفراداأ  مع التعامل ھي الخاصة الفئات وتٔاھیل رعایة مجال في االجتماعیة للخدمة أالساسیة الوظیفة ٕان* 

 اھدافھا تحقیق على وتٔاھیلھم رعایتھم مٔوسسات ومساعدة ٔاسرھم
 

 الخاصة الفئات رعایة مجال في االجتماعي لألخصائي المھنیة األدوار
 الوقائي الدور -1
 العالجي الدور -2
 المعاق مع العمل -3
 األسرة مع العمل -4
 الدور التنموي -5

 
 مفھوم التأھیل

 التغلب من وعائلتة الشخص ینلتمك محدد ھدف نحو محددة مدة خالل تبذل التي الجھود مجموعة بھ ویقصد* 
 .الحیاة في دوره واستعادة واكتساب العجز عن الناجمةاالثار  على

 المتنوعة. الخدمات تشمل والتي والمنسقة المستمرة  العملیة من المرحلة تلك* 
 
 :التأھیل إنجاح في المساھمة العناصر:



 نفسھ المعاق الشخص -1
 المعاق أسرة -2
 المجتمع -3
 التأھیل فریق -4

 ني)+التأھیل المھ جتماعياال التٔاھیل+النفسي التٔاھیل+الطبي التأھیل( التأھیل وأنشطة برامج*
النفسي+االرشاد االسري+تعدیل السلوك +التوجیھ *وسائل وأسالیب التأھیل النفسي(االرشاد 

 واإلرشاد المھني+ العالج النفسي)
 
 

 االجتماعي التأھیل أسالیب
 المنزلیة الرعایة أسلوب -1
 النھاریة الرعایة أسلوب -2
 االیوائیة الرعایة أسلوب -3
 الالحقة الرعایة أسلوب -4

 
 المھني التوجیھ مثل مھنیة خدمات توفیر تشمل التي التأھیل عملیة من المرحلة تلك ھو المھني التأھیل*

 .ضمان عمل مناسب من المعاق الشخص تمكني بقصد االختیاري المھني واالستخدام والتدریب
 المھني التأھیل عملیة خطوات*

 المعاق الشخص وإمكانیات قدرات دراسة ٕالى تھدف عملیة وھي المھني: التقییم -1
 .المھنیة واستعداداتھ میولھ على والتعرف المھنیة

 االختیار على المعاقین الشخاص مساعدة ٕالى تھدف خطوة وھيالمھني:  التوجیھ -2
 .میولھم مع تتناسب التي للمھنة المھني

 تخصص التي المھني التأھیل عملیة في الرئیسیة الخطوة وھيالمھني:  التدریب -3
 التقییم إجراء بعد اختیارھا تم التي المھنة على المعاق للشخص الفعلي للتدریب
 .المھني والتوجیھ

 
 :ھي مراحل ثالث في المھني التدریب عملیة وتمر*

 بیتدر سوف التيالمھنة  على المعاق تعریف فیھا یتم مرحلة وھي :المھنیة التھیئةأ) 
 .ومستلزماتھا بقوانینھا وتعریفھ علیھا

 على  ًعملیا المعاق الشخص تدریب فیھا یتم التي المرحلة وھي :العملي التطبیقب) 
 اءاالد ٕالى نھایتھا في المعاق وصول العملیة ھذه تضمن بحیث اختیارھا تم التي المھنة
 .الجید المھني

 في المعاق وضع فیھا یتم التي األخیرة المرحلة وھي: العمل سوق في التدریبج) 
 والمؤسسات. الشركات

 
 ةالسابق الخطوات ومحصلة النھائیة الخطوة ھي: المفتوح العمل سوق فيالتشغیل  -4

 +المحمي التشغیل +المفتوح العمل سوق في التشغیل(منھا متعددة أشكال تأخذ والتي
 )المنزلي التشغیل +الذاتي التشغیل

 
 ھـ ١٣٩٤بالریاض المھني للتأھیل مركز أول انشأ *
 ھـ ١٣٩٦ اإلعاقة لشدیدي االجتماعي التأھیل مركز إنشاء* 
 وتعنى االجتماعیة للشؤون الوزارة بوكالة العامة اإلدارات احدى ھي لیللتٔاھ العامة اإلدارة* 

 االجتماعیة الشؤون وزارة  قبل من خدمات من للمعاقین قدمی ما لجمیع والمتابعة واألشراف بالتخطط
 فیلتوظ منسقة ةیعمل الملكي بالمرسوم الصادر نیالمعوق ةیرعا نظام عرفھ كما ـ: لیوالتٔاھ* 

 ٔاقصى قیتحق في المعاق لمساعدة ة؛یوالمھن ة،یوالتربو ة،یوالنفس ة،یواالجتماع ة،یالطب الخدمات



 ةیعیالطب ٔیتھیب متطلبات مع التوافق من نھیتمك بھدف ة،یفیالوظ ةیالفاعل من ممكنة درجة
 .ةیواالجتماع

 
 :لیللتٔاھ العامة لٕالدارة التابعة *اإلدارات

 نبالمستفیدی المتعلقة والفنیة اإلداریة اإلجراءات بكافة وتختص: االجتماعي التأھیل إدارة -1
 والتأھیل المشلولین بتعلیم المتعلقة اإلجراءات بمتابعة وتختص:المھني التٔاھیل إدارة -2

 للمعاقین. المھني
 والمنزلیة النھاریة الرعایة بمراكز یتعلق ما كافة بدراسة وتختص: األھلي التٔاھیل إدارة -3

 
 االجتماعي التأھیل مراكز في تقبل التي تئاالف* 

 األطراف ضمور ٔاو الدماغي ٔاو الرباعي  والشلل الشدید المزدوج كالبتر الشدیدة الجسمیة اإلعاقات -
 كف مع الشلل ٔاو والبكم الصمم مع العقلي التخلف ٔاو البصر كف مع العقلي التخلف مثل اإلعاقة ازدواجیة -

  البصر
 الشدید ٔاو المتوسط العقلي التخلف -

 االجتماعي لیالتٔاھ مراكز في القبول شروط
 ھناك یكون الا بشرط السعودیین غیر من 10%  قبول ویجوز الجنسیة سعودي المعاق یكون ٔان -1

 .السعودیین من االنتظار على  مسجلة حاالت
 .المھني	للتٔاھیل الصالحیة عدم المختلفة الفحوص من یثبت ٔان -2
 ةعقلی ٔاو نفسیة اضطرابات لدیھا یكون الوأ  المعدیة ٔاو الساریة األمراض من خالیة الحالة تكون ٔان -3

 .اآلخرین على ٔاو نفسھا على خطر تشكل
 
 یوجد ثالث مراكز للتأھیل المھني بالمملكة: المھني لیالتٔاھ مراكز*
 :المھني لیالتٔاھ بمراكز القبول شروط	*

 اتضح ٕاذا اإلعاقة مزدوجي حاالت بعض قبول جوزیو  ًایعقل ٔاو  ًایحس ٔاو  ًایجسم نیالمعاق من كونی ٔان -1
 .لھمیوتشغ لھمیتٔاھ إمكانیة

 .درجة 50 عن الفئات عیجم في الذكاء نسبة تقل ال نأ -2
 حدود في ةیالعرب الدول ٔابناء من %10	على دیتز ال نسبة قبول جوزیو ةیالجنس سعودي المعاق كونی ٔان -3

 .المتاحة إالمكانات
 .میالتقد عند واألربعین الخامسة	تجاوزی ال ؤان عمره من عشرة الخامسة ٔاكمل قد المعاق كونی ٔان -4

 
 تصنیف اإلعاقة البصریة*

 البصریة لإلعاقة القانوني للتعریف تبعا: الولأ  التصنیف

 المكفوف
 بعد األقوى ینالع في ٔاقل ٔاو 20/ 200 تبلغ بصر حدة لدیھ شخص وھو
 یزیدال محدود.	إبصار حقل لدیھ ٔاو ،الالزمة التصحیحیة اإلجراءات اتخاذ
 .درجة 20 عن

 البصر ضعیف
 ) ًجزئیا المبصر(

 20/  70 من ٔاقل ولكن 20/ 200.	من ٔاحسن بصر حدة لدیھ شخص ھو
 .الالزم التصحیح ٕاجراء بعد األقوى ینالع في

 
 نیللمعاق الخاصة ةیالترب نظر لوجھة تبعا: الثاني فیالتصن

 )لیبرا قارئ ( اسم ھمیعل طلقیو للقراءة ٔاصابعھم ستخدمونی نیالذ وھم نیالمكفوف فئة

 للقراءة ونھمیع ستخدمونی  نیالذ  ًایئجز نیالمبصر فئة
 اسم(قارئ الكلمات المكبرة) ھمیعل طلقیو

 
 اإلصابة زمن حیث من: الثالث التصنیف

 البصریة االعاقة
 الوالدیة ٔاو الخلقیة

 دخولھ قبل الطفل عمر من مبكرة مرحلة في ٔاو المیالد مع تحدث وھي
 المدرسة

 البصریة االعاقة
 المكتسبة ٔاو الطارئة

 اتالمدرك على الطفل یتعرف وبالتالي الخامسة سن بعد تحدث التي وھي
 التعلم في  ًھائالٔ   ًمعینا تعتبر السابقة الخبرات وھذه البصریة، والمفاھیم

 والحركي المعرفي
 



 حیث مستقبل االعاقة منالرابع التصنیف 

 إالطالق على لعالجھا مجال ال التي وھي دائمة إصابة.

 - عالجھا مكنی التي وھي مؤقتة إصابة.

 
 :وھما الحواس بوظائف متعلقتان بالمكفوفین خاصتان مشكلتان ھناك*
 الحواس تعویض -١
 الصعوبات و العوائق تمییز -٢
 
 :وھي المكفوفین مع العامة الممارسة ضوء في ٔاطوار ثالثة على المشكلة حل عملیة تشتمل*
 واالرتباط والھموم االھتمام مناطق على والتعرف المشكلة على التعرف على ویشتمل:  البدایة طور -١

 .العمیل بنسق المباشر
 نسق مع والتعاقد للتغییر والتخطیط والتصمیم وتحلیلھ الموقف لحجم التقدیر على یشتمل: الوسط طور -٢

 .شفھیا یكون ٕان یمكن الذي العمیل
 لىع للتعرف المھني التدخل برنامج وتقویم للممارسة التقویم ویلیھ التنفیذ على یشتمل:  النھایة طور -٣

 .العمیل لنسق الخدمة لتقدیم المھني التدخل برنامجفي  الضعف وجوانب القوة جوانب
 
 يف المكتسب" ٔاو الفطري، النمو في توقف: "ٔانھ العقلي الضعف عرفانی اللذان" ویورنفیل بالكستون" *

 .واالنفعالیة والخلقیة العقلیة القدرات
 وھو م1973 عام في األمریكیة الجمعیة تبنتھ الذي )سمان جرو( تعریف ھو قبوال التعریفات ھذه ٔاكثر ومن* 

بانحرافین معیاریین ویصاحب ذلك ان اإلعاقة مستوى من األداء الوظیفي العقلي والذي یقل عن متوسط الذكاء 
 خلل واضح في السلوك التكیفي

 (( ستانفورد ینیھ )) و (( فكسلر ))لـ مقیاس حاصل الذكاء * 
 ةیالعقل إالعاقة فیتصن* 
 :ٕالیھا ٔادت التي األسباب حسب على التصنیف-أ
 .الوراثیة األمراض بھا ویقصد الوالدة قبل ما اسباب -١
 .البیئیة األسباب وتسمى الوالدة بعد ٔاوالوالدة  ٔاثناء ٔاو الحمل أثناء أسباب -٢
 :الخارجي الشكل حسب التصنیف -ب
 كبر حجم الدماغ -٥صغر حجم الدماغ  -٤القماءة  -٣حاالت اضطراب التمثیل الغذائي  -٢المنغولیة  -١
 حاالت استسقاء دماغ -٦
 :الذكاء نسبة حسب على التصنیف -ج

 فئة القابلون للتعلم علیھم ویطلق  ٧٠-٥٥  وتتراوح بسیطة عقلیة إعاقة -1
 القابلون للتدریب علیھم ویطلق  ٥٥-٤٠  ینب وتتراوح متوسطة عقلیة إعاقة -2
 دون فما ٤٠بین  وتتراوح الشدیدة العقلیة اإلعاقة -3

 *تصنیف منظمة الصحھ العالمیة الیونسكو
 19 ٕالى 0 من الفئة ھذه ذكاء نسبة  وتتراوح معتوه مصطلح علیھ ٔاطلق وقد شدید، عقلي ضعف -1
 49 ٕالى 20 من الفئة ھذه ذكاء نسبة  وتتراوح بلھأ مصطلح علیھ ٔاطلق وقد متوسط، عقلي ضعف -2
 69 ٕالى 50 من الفئة ھذه ذكاء نسبة 	وتتراوح مٔافون مصطلح علیھ ٔاطلق وقد بسیط، عقلي ضعف -3
 90 ٕالى70 ینب ما الفئة ھذه ذكاء نسبة وتتراوح  Dull or Baskward 	مصطلح علیھ ٔاطلق وقد عادي، غباء -4

 
 واألفیون كالحشیش السوداء المخدرات علیھا ٔاطلق اللون داكنة مخدرات ھناك حیث لونھا، حسب المخدرات قسم الذي التصنیف*

 والكوكایین كالھیروین البیضاء المخدرات علیھا ٔاطلق اللون داكنة لیست ومخدرات
 

 كالھروین واالفیون وصغرى كالمسكنات والمنبھاتالى مخدرات كبرى  فقسمھا تٔاثیرھا ٔاو خطورتھا ٔاساس على قسمھا من وھناك*
 

 : قسمھا حیث العصبي الجھاز على تٔاثیرھا ٔاساس على صنفھاوھناك من *
 الكبتاجون منھا والتي ؤاشباھھا واالمفیتامین	والقات الكوكایین ومنھا: المنشطات ٔاو المنبھات -١
 والسیكونال الباربیتورات ومنھا :والمھدئات المنومات -٢
 والھیروین والمورفین األفیون ومنھا: المھبطات -٣
 الماریجوانا – الحشیش القنب مشتقات ومنھا: المھلوسات -٤
 
 :كالتالي وھي ٔاصلھا وفق تصنف المخدرات*



 والكوكا والقاتوھي المستخرجة من النباتات كالحشیش واالفیون مخدرات طبیعیة :  -١
 ةیایٔ یمیالك اتیالعمل بعض ھایعل جرىی ثم ةیعیالطب المخدرات من تستنتج وھي المخدرات المصنعة ( النصف تخلیقیة): -٢
 نییوالكوكا ن،یرویوالھ ن،یالمورف.	ٔامثلتھا ومن مختلفة ٔاخرى صورة في تجعلھا التي طةیالبس
 المخدرات تٔاثیر نفس تحدث كیمیأییة مواد عن عبارة وٕانما طبیعیة ٔاصول ٕالى ترجع ال التي وھي: التخلیقیة المخدرات -٣

 الكبتاجون، ضمنھا لویدخ نیمفیتامالا ؤاشباه واالمفیتامین المھلوسات بعض ومنھ ،والمصنعة الطبیعیة
 

 قدرة ولدیھ عالیة عقلیة قدرات ولدیھ النواحي جمیع في متمیزا ٔاداء یظھر الذي الشخص ھو:  للموھوب النظري التعریف* 
 المجاالت مختلف في التحصیل على

 الموھوبین *مشكالت
 الدراسي والتحصیل الدراسیة بالمناھج المرتبطة المشكالت تلك وھي معرفیة مشكالت

 الموھوبین للطلبة حادة تكیفیة مشكالت وجود في وتتمثل  مشكالت انفعالیة
 دةعدی ومھنیة دراسیة حقول  في النجاح یستطیعون الموھوبین الطلبة معظم ٔان في وتتحدد  مھنیة مشكالت
 اال – إیجابیة حالة ھو ما بقدر – لھم المتاحة الدراسیة الخیارات تعدد ٔان الا واھتماماتھم، قدراتھم لتنوع نظرا
 خاص بوجھ الثانویة الدراسة مرحلة نھایة مع االختیار موقف مواجھة عند اإلحباط من حالة ٕالى یقود ربما ٔانھ

 
 :الموھوبین اجاتیاحت*
 
 االعتراف ٕالى الحاجة.	، بھا والوعي باستعداداتھم الذاتي االستبصار ٕالى الحاجة النفسیة االحتیاجات -١

 الذات توكید ٕالى الحاجة.	،التعبیر في والحریة االستقاللیة ٕالى الحاجة ،وقدراتھم بمواھبھم
 
 ،والتجریب واالكتشاف االستطالع ٕالى الحاجة والمعرفیة العقلیة االحتیاجات -٢
 
 بیئة لوجود الحاجة ،صحي وتواصل مثمرة، اجتماعیة عالقات تكوین ٕالى الحاجة االجتماعیة االحتیاجات -٣

 بتعلمھم تسمح محفزة، اجتماعیة
 
 نیالموھوب الطلبة ةیرعا في المدرسي االجتماعي أالخصأیي دور ستھدفی *
 المستھدف النسق  ٔانفسھم الموھوبین البالط مع التعامل -١
 التعامل مع نسق المدرسة -٢
 التعامل مع النسق المحیط -٣
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

  иαšeя αłωαđαич 


