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  ) الخاصة مفاھیم أساسیة في مجال رعایة الفئات( المحاضرة األولى 

ن نحكم بھ على مدى تقدم ھي المعیار الذي نستطیع أتعد عنایة أي مجتمع من المجتمعات بالفئات الخاصة 
  المجتمع

، فكانوا یعیشون في جو من الشعور ال أمل یرجى من ورائھاترى أن ھذه الفئة من المجتمع  النظرة القدیمةكانت 
بالخیبة واإلحباط، وكانوا یحتلون مشكلة من المشاكل االجتماعیة الخطیرة وتالزمھا مشاكل اجتماعیة أخرى لھا 

  خطورتھا على المجتمع كالتسول واإلجرام والتشرد وغیرھا
بدأت ھذه الفئة تأخذ حقھا الطبیعي في الرعایة والتوجیھ والتأھیل ولذلك  اني والدیمقراطيتطور الفكر اإلنسومع 

  تحولت ھذه القوى واإلمكانیات البشریة المعطلة إلى قوى منتجة ساھمت في عملیة اإلنتاج
 ومصطلح الفئات الخاصة یقوم على أساس أن المجتمع یتكون من فئات متعددة 

اجتماعي في  – نفسي – عقلي – ینقسم إلى مجموعة من األنساق الفرعیة نسق جسمينسق كلي  ھي الشخصیة
تفاعل دینامي مستمر وھذه األنساق الفرعیة تنقسم إلى أنساق أصغر فأصغر في تنظیم دینامیكي ویتحدد من خاللھ 

  طریقة اإلنسان في التكیف مع البیئة
  مكونات الشخصیة اإلنسانیة

   العاھات -البدانة -النحافة -القصر -الطول  النسق الجسمي
  التذكر -التخیل -التفكیر -الذكاء  النسق العقلي
  إثبات الذات -االنتماء – التقدیر -الحاجة للحب  النسق النفسي

  وسائل الضبط االجتماعي -التقالید -العادات -القیم  النسق االجتماعي
  الشخصیة اإلنسانیة

 عوامل الوراثة وعوامل البیئةتنمو شخصیتھ في إطار التفاعل بین  االجتماعیةالتنشئة اإلنسان من خالل عملیة 
وذلك من خالل التفاعل  لحظة الحملوتبدأ شخصیة اإلنسان في النمو منذ   ةبدرجات تأثیر متباینة ومتبادل

  مواالتصال بین الجنین واأل

 -:وفي إطار ما سبق یمكن توضیح عدة نقاط ھي

  یتأثر بعوامل فطریة ومكتسبة تنظیم دیناميأن شخصیة اإلنسان  -أ
 -بالتعدد"حیث أنھ في سبیل إشباع احتیاجاتھ التي تتسم  عملیات التوافقأن حیاه اإلنسان سلسلھ متصلة من  -ب

  یعدل من سلوكھ أو دوافعھ بحسب الموقف الذي یتعرض لھ " والنسبیة -والتجدد
  ) أي یكون دینامي ( - مرنافقھ أنھ كي یكون اإلنسان سویا ینبغي أن یكون توا -ت
   وأن یتواءم مع بیئتھ تكیفا سلیمایرتبط التوافق بقدره الفرد على أن یتكیف  -ث
   الشخصیة إلى حد كبیر حیث تتضمن تفاعل وتوائم بین جوانب عملیة معقدةأن التوافق -ج
قدرة الفرد على إشباع كافة تعرض اإلنسان للتغیر والتغییر بصفة مستمرة وكذلك تغیر احتیاجاتھ مع عدم -ح

 احتیاجاتھ ، كل ذلك یجعل من التوافق عملیة دینامیكیة ومستمرة
  مكونات الشخصیة

  عندما یحاول العلماء تفسیر كیفیة ظھور الشخصیة وتحدید مكوناتھا فإنھم ینقسمون إلى قسمین
ھي نتاج لعملیات التعلم،  الشخصیةأن یرى فریق من العلماء 

في نظرھم، وأنھ  ال شخصیة لھوأن الطفل حدیث الوالدة 
یتحتم على أي طفل أینما كان أن یكتسب شخصیتھ عن 

  طریق التفاعل مع عناصر المجتمع

بعض  الطفل یرثیرى فریق آخر من العلماء أن 
مكونات شخصیتھ وھو ما یشكل األساس الذي 

  ا بعدیقوم علیھ بناء الشخصیة فیم
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الصفات الفطریة 
  األساسیة

  :العوامل األخرى   )العادات ( االتجاھات 
  وھي تتضمن

 القدرات تمثل مجموع
واالستعدادات 

والصفات العقلیة 
  والجسمیة التي یولد

والتي  الفرد مزودا بھا
یتشابھ جمیع أفراد 

  النوع فیھا
وتتمثل بعض تلك 

الصفات والمكونات 
في استعداد الفرد 

الطبیعي لالستجابة 
للمثیرات الداخلیة 

والخارجیة التي تعتمد 
بدورھا اعتمادا كبیرا 

على سالمھ الجھاز 
العصبي وأجھزة 

  الحس لدیھ

 اتجاھات الفردوتؤثر 
كما  على عالقتھ باآلخرین
ترتبط بمجموعة من 

 األخرى العوامل البیئیة
وینتج عن ھذه االتجاھات 

في صورتھا االیجابیة 
شعور الفرد باالطمئنان 

والحب واالنتماء مع 
  وضوح مفھوم الذات لدیھ

وقد تؤدي عالقة الفرد 
باآلخرین في حالة 

انحرافھا إلى انحراف 
الشخصیة واتجاھھا في 

غیر (مسار غیر اجتماعي 
  )سوي

وأحیانا ما یذكر الدافع في نظریات الشخصیة  :الدوافع -أ
   : ھاتحت أسماء متعددة من

  الدافع، والحافز ، والحاجة ، والرغبة 
لى أن الشيء المھم ھو أن جمیع ھذه المفاھیم وما شابھھا ع

تعني شیئا واحدا وھو وجود نوع من الضغط الداخلي على 
أداء سلوك معین الفرد للقیام بعمل ما أو نشاط ما أو 

  إلرضاء ذلك الشعور
 :عامل السیطرة -ب

ویعني ھذا العامل أن سلوك الفرد لیس عشوائیا وإنما منظم 
  وھادف
الشخصیة السویة ویعني ذلك وجود جھاز للتنظیم  في حالة

العصبي یتكون من مراكز وشبكات عصبیة تقوم بمھمة 
  استثارة وتنبیھ الفرد 

كم في أي نشاط بشري مسؤولیة التحاألعصاب وتتولى 
  وتنظیمھ سواء كان حركیا عضلیا أو فكریا أو انفعالیا

  عامل التنظیم -ج
كان من الضروري وجود نوع من التنظیم الداخلي للسلوك 

  لضمان الكف عن تحقیق الرغبات غیر االجتماعیة
لعامل التنظیم وظیفة أخرى ال تقل أھمیة وھي قیامھ 

ومكوناتھا المتعددة بحیث بالتنسیق بین عوامل الشخصیة 
لشخصیة الفرد في شكل متناسق  تبدو الصورة اإلجمالیة

  ومترابط
  

  محكات الشخصیة السویة
  شعور كاف باألمن١-
  االستبصار درجة مقبولة من تقویم الذات أي-٢
  أھداف واقعیھ في الحیاة-٣
  اتصال فعال بالواقع-٤

  تكامل وثبات في الشخصیة-٥
  من الخبرة القدرة على التعلم-٦
  انفعالیھ معقولة-٧
  القدرة على إشباع حاجات الجماعة -٨

  

  

  معاییر لتمییز الشخصیة السویة عن الشخصیة غیر السویة
إلى تلك القاعدة اإلحصائیة المعروفة بالتوزیع االعتدالي التي تقوم  مفھوم السویةویشیر  -  المعیار اإلحصائي

 على التوزیع ذي الحدین فیأخذ التوزیع شكل المنحنى الجرس طرفان متناسقان 
  إلى المتوسط العام لمجموعة الخصائص واألشخاص  السواء ویشیر -
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انحراف سلوك  الشخصیة الالسویةإلى طرفي المنحنى وتعني  الالسواءفي حین یشیر  -
ھو الذي ینحرف عن المتوسط العام لتوزیع  والشخص الالسويالفرد عن اآلخرین 

   .األشخاص أو السلوك
مثل الذكاء  طابعا ایجابیامن الناحیة االجتماعیة قد یأخذ بعضھا  المظاھر الالسویھوھذه  -

  ،بالالسواء االیجابيالمرتفع أو العبقریة واالبتكار وھو ما یعرف 
كاألمراض النفسیة أو  طبیعیة سلبیھاألخرى قد تكون ذات  المظاھر الالسویھفي حین أن  

  ةالعقلیة أو السلوكیة أو الخلقی
  من الصعب تحدید مفھوم الشخصیة السویة بمعزل عن النظام القیمي  المعیار القیمي

لمعاییر إلى قدرة الفرد على أن یكون سلوكھ متسقا مع ا مفھوم الشخصیة السویةویشیر 
   القیمیة واألخالقیة في المجتمع

المعیار الذاتي 
  )الظاھري (

  وھو السویة كما یدركھا الشخص ذاتھ في نفسھ 
  ھو ما یشعر بھ الشخص وكیف یرى في نفسھ االتزان فالمحك الھام

وعلى ذلك فالمشكلة لیست ھي الصراعات والضغوط والتوترات من عدمھا فھي مفروضة 
طبیعة العصر إنما المشكلة ھي مقدرة اإلنسان على مواجھة ھذه على اإلنسان بحكم 

  الضغوط وتنمیة ھذه المقدرة على المواجھة بما ال یخل بالتوازن النفسي للفرد
  في ضوء المعاییر اإلكلینیكیة لتشخیص مفھوم السویة أو الصحةقد یتحدد   المعیار اإلكلینیكي

األعراض المرضیة فالسویة أو الصحة تتحدان على أساس غیاب األعراض والخلو من 
  مظاھر المرض 

  فتحدد بوجود أعراض المرض أو االضطراب لالسویھأما ا 
ومن العرض السابق یتضح تعدد المعاییر التي على أساسھا یمكن تحدید الشخصیة السویة وإنما ھذا ال یعني أن  

كل معیار یناقض األخر أو یحجبھ، كما ال یعني المفاضلة بینھا وإنما یعزي ھذا التعدد إلى أن ما یحدد سویة 
المعاییر كمحكات منفردة ، إال أن المتمعن فیھا  الشخصیة عوامل ومتغیرات عدیدة متداخلة ولذلك فرغم تحدید ھذه

بل أن االختالف بین الشخصیة السویة والشخصیة  . یجد أنھا متداخلة فیما بینھا بل ویصعب أن نفصلھا عن بعضھا
اختالف في غیر السویة أو بین الشخص حسن الصحة النفسیة والشخص سیئ الصحة النفسیة ھو في حقیقتھ 

 عالدرجة ولیس في النو

، وال ینبغي أن یفھم من ھذا أنھ ال توجد صورة عامھ للشخصیة مفھوم نسبيیعني ذلك أیضا أن الشخصیة السویة 
  السویة

  

  

  

  ) مفاھیم أساسیة في مجال رعایة الفئات الخاصة (  ثانیةالمحاضرة ال

  مفھوم الحاجات االنسانیة 

تقترن بنوع من التوتر والضیق ال یلبس أن یزول متى قضیت  حالة من النقص واالفتقاربأنھا  الحاجة تعرف
  الحاجة وزال النقص سواء كان ھذا النقص مادیا أو معنویا
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  :یمكن النظر إلى الحاجة على أنھا 

 .االفتقار إلى شيء ضروري أو الشعور بالحرمان -

  .یصاحب ھذه الحالة شعور قوى بضرورة إشباع ھذه الرغبة -

  .بالوسیلة الكفیلة بمقابلة ھذه الحاجةمعرفة اإلنسان  -

  .بإشباع الحاجة یزول الشعور بالقلق والتوتر  -

  الحاجة مھما أشبعت فھي ال تزول تماما -

  تصنیف الحاجات اإلنسانیة
تشمل الحاجة إلى األمن والحاجة إلى التقبل والحاجة إلى النجاح والتحصیل والحاجة إلى حریة   النفسیة

  لى سلطة ضابطة والحاجة إلى المحبة التعبیر، الحاجة إ
البیولوجیة 
  أو الصحیة

البیولوجیة تعمل في تناسق من أجل أن یستمر الكائن ( كل كائن قد زوده هللا بمجموعة من األجھزة
  الحي في وجوده فھو في حاجة إلى األكل والشرب والتنفس واإلخراج

إلى مورد ودخل مادي یستطیع أن یشبع بھ احتیاجاتھ من الحاجات األساسیة لدى اإلنسان الحاجة   یةاالقتصاد
  ویتطلب ذلك عمال یؤدیھ ...كنالمتعددة من ملبس ومأكل ومس

 .وتتمثل في وجوده بین آخرین من أصدقاء ورغبتھ في عالقات یحیطھا التقدیر  االجتماعیة
  یحصل علیھ محاولة كسب الفرد لمزید من المكانة االجتماعیة من خالل المركز الوظیفي الذي و

  

 

  فمن حیث نطاق الحاجة أو المتأثرین بھا
  حاجات مجتمعیة -حاجات جماعیة –حاجات فردیة : تقسم إلى 

  ومن حیث طبیعة الحاجة
  حاجات غیر مشبعة -حاجات مشبعة جزئیا -تقسم إلى حاجات مشبعة تماما

  ومن حیث أھمیة الحاجة
  حاجات ثانویة -حاجات أساسیة: تقسم إلى

  

 

االحتیاجات  إشباعمعوق أو شيء ضار وظیفیا وبنائیا وتقف حائال أمام «  تعرف المشكلة االجتماعیة على أنھا
  »اإلنسانیة

  ویمكن تصنیف العوامل المؤثرة في المشكالت االجتماعیة كما یلي
  ذاتھترجع إلى الفرد   عوامل ذاتیة

  الفرد إلیھاوترجع إلى الجماعات التي ینتمي   اجتماعیة عوامل
  تلعب العوامل األسریة السبب الرئیسي في ظھور المشكالت االجتماعیة  عوامل أسریة
  وتتعلق بالحي والمجتمع المحدود الذي یعایشھ الفرد  عوامل بیئیة

  یعیش الفرد فیھوتتمثل في أجواء وظروف المجتمع العام الذي   عوامل مجتمعیة
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تصمیمات الدراسة أو البحث ویحددھا  «كولمان « وھناك عدة مداخل لدراسة المشكالت االجتماعیة یطلق علیھا 
 :في أربعة أسالیب ھي

 البحوث المیدانیة -إجراء التجارب -دراسة الحالة -المسوح االجتماعیة

 

 .بیولوجي خاصة وانھ مستمد من علم البیولوجیاقد یستخدم مفھوم التكیف بمعني طبیعي أو 

  :ولقد تعددت تعاریف التكیف ومنھا

 ھو تفاعل مستمر بین الشخص وبیئتھ،  التكیف -

تشیر إلى األحداث النفسیة التي تعمل على استبعاد حاالت التوتر وإعادة الفرد إلى مستوى  عملیة التكیف -
 ي یعیش فیھامعین ھو المستوى المناسب لحیاتھ في البیئة الت

 

الشعور النسبي بالرضا واالشباع الناتج عن الحلول الناجمة لصراعات الفرد في « یعرف التوافق باعتباره
 .»محاولتھ للتوفیق بین رغباتھ وظروفھ المحیطة

  ھو النشاط الذي یبذلھ الكائن الحي للموائمة بین مطالبھ ومطالب بیئتھ  والتوافق

اللذان یتبادالن التأثیر والتأثر والتغییر والتغیر  المحیط االجتماعي، والفردعملیة بین طرفین  وعملیة التوافق
  بحیث قد یستطیع الفرد أن یغیر في المؤثرات االجتماعیة التي یتعرض لھا 

 

و رد طبیعي لكل وھو العالقات الحسنھ بین الفرد والبیئة أي أن التوافق االجتماعي ھ  التوافق االجتماعي 
  تغیر ینشأ في المجتمع 

یعني بھ توافق الفرد الشخصي وھو مشروط باستمرار حیاه الفرد عملیة تفاعالت   التوافق البیولوجي
  داخلیة مستمرة 

 السلوك الذي یحقق للفرد أقصى درجھ من االستغالل لإلمكانیات البیئیة   التوافق النفسي 
  تتمیز بالضبط الذاتيفالتوافق النفسي  واالجتماعیة

 

  كحاالت الترمل والھجر والطالق  العوائق االجتماعیة
  كالدخل المحدود والبطالة  العوائق االقتصادیة
  كاإلعاقات بأنواعھا  العیوب الشخصیة

االجتماعي وما یثیره ذلك من  كتعارض حاجات الفرد الشخصیة مع متطلبات واقعھ  الصراع النفسي
  نفسيصراع 
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  التكیف  التوافق
تنشأ من عملیة التغیر المستمر  دینامیكیة مستمرةعملیة 

  لكل من الفرد والبیئة
عملیة من جانب واحد أي أن الفرد ھو الذي یقوم بھا 
مغیرا في سلوكھ بما یتالءم مع المواقف الجدیدة أو 

  عملیة استاتیكیةالتغیر في البیئة أي أنھا 
یستھدف إحداث  بتخطیط مقصودعملیة تتم نتیجة القیام 

تعدیل في سلوك وعادات الفرد أو یستھدف إحداث بعض 
  ة أو في كلیھما حسب الموقفجوانب التعدیل في البیئ

دون تخطیط مقصود حتى  بطریقة تلقائیةالتكیف فیتم 
  یالئم المواقف الجدیدة

  

 

في النواحي الجسمیة أو العقلیة أو االجتماعیة إلى الدرجة التي  كل فرد یختلف نسبیا عمن یطلق علیھ لفظ سوي
  تستوجب عملیات التأھیل الخاصة حتى یصل إلى استخدام أقصى ما تسمح بھ قدراتھ ومواھبھ

سواء كان وراثیا أو مكتسبا یحول دون قیامھ بالعمل أو أن یتولى  وھو الشخص الذي یعاني من قصور فسیولوجي
  أموره بنفسھ أو یحول دون اشباع حاجاتھ األساسیة بما یتناسب والمرحلة العمریة التي یمر بھا

 

 :تعددت وجھات النظر حول مفھوم االعاقة ومنھا

فت منظمة الصحة العالمیة اإلعاقة الة من القصور أو الخلل في القدرات الجسدیة أو الذھنیة ح: " على أنھا  عرَّ
م بعض األنشطة التي یقوم بھا الفرد السلیم المشابھ في السِّن  ُّ   " ترجع إلى عوامل وراثیة أو بیئیة تعیق الفرد عن تعل

ر العناصر تحد من مقدرة الفرد على القیام بوظیفة واحدة أو اكثر من الوظائف التي تعتب وجاء كذلك أنھا حالة
االساسیة لحیاتنا الیومیة من قبیل العنایة بالذات أو ممارسة العالقات االجتماعیة أو النشاطات االقتصادیة، وذلك 

  .ضمن الحدود التي تعتبر طبیعیة

بكونھا فقدان أو تھمیش أو محدودیة المشاركة في فعالیات وأنشطة وخبرات الحیاة االجتماعیة عند  وتعرف اإلعاقة
  مماثل للعادیین وذلك نتیجة العقبات و الموانع االجتماعیة والبیئیةمستوي 

 :وتظھر االعاقة لدى أي شخص ویمكن التعرف علیھا من خالل الطرق التالیة

   .فقد الصالحیة للعمل أو القدرة على الكسب أو القدرة على تحقیق التكیف المھني   -

 فقد االحساس باالنتماء إلى الجماعة وفقد الشعور باألمن 

  .ازدیاد التواكل في النواحي المالیة أو االجتماعیة أو االنفعالیة أو البدنیة

یعتبر مثیرا بالنسبة » السویة«التغیرات التي تطرأ على الشخصیة فكل انحراف حقیقي أو تصوري عن الناحیة 
  یام ببعض التكیف من الناحیة النفسیةللشخص المعاق بحیث یملى علیھ الق
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  )  مفھوم وتصنیفات الفئات الخاصة(  لثةثاالمحاضرة ال

بدأ یشیع استخدامھ في مجال العلوم االجتماعیة بصفة عامة ومھنة  مصطلحا جدیدایعتبر مصطلح الفئات الخاصة 
الخدمة االجتماعیة بصفة خاصة لیشمل مجموعة من الناس لھا وزنھا العددي تبعا للقاعدة االحصائیة المعروفة 

ه التي تقوم على التوزیع ذي الحدین الذي یأخذ فیھ التوزیع شكل المنحني الجرسي طرفا بالتوزیع االعتدالي
انحراف وھو الال سواء وھو ما یطلق علیھ في بعض األحیان  وتمثل الفئات الخاصة طرفي المنحنيمتناسقان، 

 .سلوك الفرد عن المتوسط العام لتوزیع األشخاص أو السمات أو السلوك

في  موجبةبالفئات الخاصة المثل الذكاء المرتفع أو العبقریة وھو ما یعرف  ایجابیاوھذه المظاھر قد تأخذ شكال 
  بدنیا او نفسیا او اجتماعیایعرف بالفئات الخاصة السلبیة كالمعاقین  سلبیاحین أن بعضھا یأخذ طابعا 

 :ولقد تعددت التعاریف الخاصة بالفئات الخاصة ومن تلك التعاریف

أو مجموعة األفراد الذین یختلفون عمن یطلق علیھم لفظ عادي أو سوي في النواحي الجسمیة أو العقلیة « -
االجتماعیة أو النفسیة أو المزاجیة إلى درجة تستوجب عملیات التأھیل الخاصة حتى تصل إلى استخدام 

  . »أقصى ما تسمح بھ قدراتھم ومواھبھم

فقط والتي تعاني من قصورا في الناحیة الجسمیة أو  غیر السویةویالحظ أن ھذا المفھوم یركز على الفئات الخاصة 
  العقلیة أو االجتماعیة أو النفسیة وأنھم یحتاجون إلى عملیة تأھیل

أفراد المجتمع بغض النظر عن أي فروق فردیة بسبب السن أو الجنس أو الدین یتمیز أفرادھا   مجموعة من«
تفاعلھم وتوافقھم مع أنفسھم ومع البیئة المحیطة، وإما بخصائص أو سمات معینة إما أن تعمل على إعاقة نموھم و

 »أن تعمل ھذه الخصائص كإمكانات متمیزة یمكن االستفادة منھا وتوجیھھا بحیث تفیدھم في ھذا النمو بكل جوانبھ

  حیث نجد العباقرة أو الموھوبین وأصحاب القدرات الخاصة  النواحي السویةویالحظ أن ھذا المفھوم یشیر إلى 

 :ثم یمكن تعریف الفئات الخاصة على أنھا ومن

مجموعة من أفراد المجتمع تنطوي شخصیاتھم على سمات وخصائص تجعلھم یختلفون عمن یطلق علیھم لفظ 
عادي أو سوي، وھذه السمات إما ان تعمل كأوجھ قصور على إعاقة نموھم وتفاعلھم وتوافقھم مع أنفسھم ومع 

ن تعمل كإمكانات ممتازة یمكن استثمارھا وتوجیھھا لتفید في النمو والتفاعل وإما ا )فئات خاصة سلبیة(اآلخرین 
  )فئات خاصة ایجابیة(االیجابي

 

  تبعا لظھور أو عدم ظھور العجز :التصنیف األول
  فئات خاصة ذو عجز غیر ظاھر  فئات ذو عجز ظاھر

 العجز الظاھر أصحاب العاھات البدنیة أو الجسمیة
كالمكفوفین والمقعدین والصم ومبتوري األطراف 

  والمتخلفین عقلیا والمرضى العقلیین

ظاھرة ولكنھا تمثل  تبدوأصحاب األمراض التي ال 
  بالنسبة لھم كمرضى القلب والفشل لكلوي إعاقات
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  فئات خاصة سویة وأخرى غیر سویة: التصنیف الثاني
  الخاصة السویة الفئات/ ب  الفئات الخاصة غیر السویة/ أ

وھم المكفوفین والصم باختالف : أصحاب عجز حسي -
  درجاتھم

  .وھم مرضى العقول :أصحاب عجز عقلي- 
وھم الفئة التي تواجھ درجة من  :أصحاب عجز اجتماعي -

   .بیئاتھم معتفاعلھم  درجات العجز في
ویتمثلون في فئة المنحرفین الكبار وھم  :أصحاب عجز خلقي -

  السجوننزالء 

  وتشمل العباقرة والموھوبون : السویة

  

  تبعا لسبب العجز :التصنیف الثالث
  فئات خاصة ألسباب مكتسبة -ب   خلقیة أوفئات خاصة ألسباب وراثیة   -أ

وھم الذین یرجع عجزھم إلى أسباب وراثیة أو خلقیة عن طریق 
انتقال بعض األمراض أو العاھات من اآلباء أو األجداد إلى األبناء 

  الجنین أثناء فترة الحمل او فترة الرضاعة إصابةأو 

وھم الذین یرجع عجزھم ألسباب مكتسبة أي 
بعد والدتھم مثل حوادث الطریق او العمل أو 

  و الجروح او الحروبأ اإلصابات
  

  ویشمل :التصنیف الرابع
فئات تعاني من نقص أو اضطراب أو مرض  -١

  جسمي وتتضمن
ذوى العاھات مثل كل من یعوزه قدرة جسمیة  - أ 

  الجسمیة والمشوھین والمسنین
كل من یعوزه قدرة حسیة خاصة وتشمل  -ب 

  الصم والبكم والمكفوفین

فئات تعاني من  -٢
نقص أو اضطراب 

  عقلي وانفعالي وتشمل
  المرضى عقلیا ونفسیا

فئات تعاني من نقص أو   -٣
  وتشمل اضطراب خلقي

مدمني المخدرات والخمور وحاالت 
االضطرابات الجنسیة في صورھا 

المختلفة والمجرمین واألحداث 
  المنحرفین والمشردین

  
  

  یمكن تصنیف الفئات الخاصة إلى
  إیجابیة) فئات خاصة- 

األفراد ذوى وتتضمن 
القدرات الخاصة والتي 

لھا داللة معینة في 
مع  طریقة التفاعل

  المجتمع الخارجي

  سلبیة) فئات خاصة(
  وتنقسم تبعا لمكونات الشخصیة اإلنسانیة إلى

  :من الناحیة الجسمیة
   :وتتضمن األفراد الذین یصابون بإعاقة إما حركیة أو حسیة ومنھا

اإلعاقة ظاھرة مثل البتر وقد تكون اإلعاقة غیر  قد تكون :من الناحیة الحركیة -١
   .ظاھره مثل مرضى القلب والسرطان

  ومن أمثلتھا الصم والبكم والمكفوفین :من الناحیة الجسمیة -٢
  :من الناحیة النفسیة

  ومن أمثلتھا المرضى النفسیین مثل االكتئاب النفسي
  :من الناحیة العقلیة

والتذكر واالستنتاج أمثلة ذلك حاالت الضعف القدرة على التخیل في تعاني نقصا 
   .العقلي
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   :من الناحیة االجتماعیة واألخالقیة 
 -األحداث المنحرفین  -انحراف األطفال :وھم فئات االنحراف االجتماعي ومن أمثلتھا

   نزالء السجون -انحراف الكبار
   )متعدِّد اإلعاقات ( اإلعاقات وال بُّد من مالحظة أّن الفرد قد یعاني من أكثر من إعاقة من تلك 

ٍ أو أكثر من  كما أنَّ بعض اإلعاقات قد تصاحبھا نواحي قصوٍر أخرى ً من نوع ِّف عقلیا ً قد یعاني المتخل فمثال
  ) C . P( الشلل المخي ومثلھا حاالت  ..نواحي القصور في السمع أو الحركة أو التخاطب 

ى والمعاقین نظرة احتقار وازدراء، فھم كّم مھمل ولیس إلى المرض نظرة الناس في العصر الجاھليكانت 
  .لوجودھم فائدة تذكر، یضاف إلى ھذا الخوف المنتشر من مخالطة المرضى خوف العدوى

وذكر القرطبي في تفسیره أن العرب كانت قبل البعثة المحمدیة تتجنب األكل من أھل األعذار، فبعضھم كان یفعل 
ً من األعمى واألعر   ج، ولرائحة المریض وعالتھذلك تقذرا

ً للوحوش والطیور إسبرطة كانت   تقضي بإعدام األوالد الضعاف والمشوھین عقب والدتھم، أو تركھم طعاما
  جاء اإلسالم لیصحح المسار الخاطئ للبشریة كلھا

  
  
  
  

  )مدخل الخدمة االجتماعیة مع الفئات الخاصة ( المحاضرة الرابعة 

كمساعدات الرعایة االجتماعیة موجودة منذ بدء الخلیقة ومنذ قدیم األزل ولكنھا كانت تقدم في مختلف العصور 
یقدمھا اإلنسان ألخیھ اإلنسان بدافع العطف والشفقة ومع تطور العصور المختلفة أصبحت الرعایة حقا إنسانیة 

  للفئات الخاصة

من التقدم الذي أحرزتھ  استفادت حركة الرعایة االجتماعیة شرینفي نھایة القرن التاسع عشر وبدایة القرن الع
  خاصة من علم النفس بفروعھ اإلنسانیة في العلوم البیولوجیة واالجتماعیة والنفسیة وبصفة

أثره الواضح في تیسیر تفھم المشكالت االجتماعیة التي یعانیھا أفراد الفئات الخاصة والتي  للتقدم العلميكما كان 
  تعوقھم عن التمتع بحیاة اجتماعیة ناجحة

  عن التأثر بالنواحي الذاتیة وابتعادھا بالنظرة العلمیةرعایة الفئات الخاصة في تلك الفترة اتسمت 

 

الدافع الدیني أو الدافع  
   األخالقي

یصعب فصلھ عن الدافع الدیني والدافع  فالدافع األخالقي یتضمن حب الخیر والذي
  الدیني یحتل مكانا كبیرا بین الدوافع األخرى 

الدافع العلمي والنھضة 
  العلمیة

كان للتقدم  وازدھرت في القرن العشرین والتي بدأت في نھایة القرن التاسع عشر
  العلمي أثره في تیسیر فھم المشكالت التي تعانیھا ھذه الفئات

في أمریكا خاصة بعد حصولھا على االستقالل كانت تھدف  نجد أن الرعایة االجتماعیة  دوافع طبقیة أو نفعیة
  األوجھ حتى یقضوا بأنفسھم على أسباب تخلفھم إلى رفع مستوى الطبقات من جمیع

جود طوائف المھنیین في الرعایة االجتماعیة من مربین وأخصائیین نفسیین و  الدافع المھني
  واجتماعیین
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التي تمارسھا الخدمة االجتماعیة لتدعیم الوجود االجتماعي  نسق منظم من العملیات الفنیة واألنشطة المقننة -
للفئات الخاصة وتحقیق استقاللیتھم وتكیفھم مع بیئتھم االجتماعیة من خالل المساھمة في عملیات التأھیل والتشغیل 

  واالستقرار المعیشي

فئات الخاصة  سواء من ناحیة لمساعدة أفراد وأسر وجماعات ومجتمعات ال كما تعرف بأنھا تلك األنشطة المھنیة -
اإلعاقة الجسمیة والصحیة ، أو اإلعاقة الحسیة ، أو اإلعاقة العقلیة ، أو اإلعاقة النفسیة ، أو اإلعاقة االجتماعیة ، 

  لتقویة أو استعادة قدراتھم لألداء االجتماعي

لخدمة االجتماعیة من أجل تحقیق ممارسة الخدمة االجتماعیة مع الفئات الخاصة تتكون من التطبیق المھني لقیم ا -
  : واحد أو أكثر من األھداف التالیة

مساعدة مالیة ، أو تأھیل مھني ، أو مساعدة الفئات الخاصة لكي یحصلوا على خدمات ملموسة مثل تقدیم  -١
   .خدمات طبیة وصرف أجھزة تعویضیة وغیر ذلك

   . أو جماعة من الفئات الخاصةاإلرشاد والعالج النفسي واالجتماعي ألي فرد أو أسرة   -٢

 مساعدة مجتمعات الفئات الخاصة بإمدادھم بالخدمات االجتماعیة وتحسینھا -٣
  ممارسة الخدمة االجتماعیة مع الفئات الخاصة تتطلب معرفة تتصل بما یأتي

معرفة خاصة بكل فئة من الفئات الخاصة فیما یتصل بالجوانب الجسمیة والمرضیة والحسیة والعقلیة  -١
  لنفسیة واالجتماعیة لكل نوع من أنواع اإلعاقة وجوانب النمو في كل مرحلة من مراحل العمر وا

  . معرفة خاصة بتأثیر البیئة االجتماعیة على الشخص المعاق وتفاعلھ مع البیئة التي یعیش فیھا -٢
 :ویمكن تعریف الخدمة االجتماعیة في مجال الفئات الخاصة بأنھا

یتعاون فیھا األخصائي االجتماعي مع فریق من  مھنیة للخدمة االجتماعیة التيإحدى مجاالت الممارسة ال
المتخصصین في مؤسسات متخصصة لرعایة الفئات الخاصة بھدف مساعدتھم على اشباع احتیاجاتھم ومواجھة 

   مشكالتھم التي تعترضھم بما یدعم الوجود االجتماعي لھم ویحقق تكیفھم مع أنفسھم وتوافقھم مع اآلخرین
  تعمل الرعایة االجتماعیة بصفة عامة على تحقیق أھداف وقائیة وعالجیة وإنشائیة 

   : وفیما یلي نوضح أھداف رعایة الفئات الخاصة
 الفئات الخاصة لھا حق على الدولة شأنھا شأن المواطنین العادیین  -
  أي النظر إلى مشكالتھم نظرة علمیة بما یساعد على فھم المشكلة وعالجھا  – التفكیر العلمي في مشكالتھم -
  . إیقاف تیار العجز وذلك باالكتشاف المبكر لحاالت اإلعاقة ومساعدتھا لتحقیق أقصى قدراتھا  -
توفیر الفرص المناسبة لتعلیمھم سواء في فصول خاصة بھم في المؤسسات التي یقیمون بھا أو في المجتمع   -

   . هجي ویراعي أن تكون تلك الفصول مالئمة لقدرات واستعدادات كل فئة على حدالخار
   . توفیر إمكانیات العالج الطبي والعالج الطبیعي والنفسي واالجتماعي ألصحاب ھذه اإلعاقات -
  .توفیر فرص التوجیھ والتأھیل المھني لھذه الفئات بما یتناسب مع قدراتھم الباقیة -
 جتماعیة للمعاق وألسرتھ لضمان استقرار حیاتھ توفیر فرص الرعایة اال -
   .توفیر فرص التشغیل المناسب للمعاق وما یستلزمھ ذلك من توفیر اإلمكانیات -
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 تشجیع إجراء البحوث العلمیة لدراسة مشكالت المعاقین  -
   . توفیر فرص الترویح الھادف للمعاقین وما یستتبعھ من توفیر اإلمكانیات المناسبة لظروفھم -
  . تحقیق الفرص المتكافئة للمعاقین في الرعایة وذلك في ضوء استعداداتھم ومواھبھم ودرجة إعاقتھم -
 تھیئة أفضل الظروف لتنشئة المعاقین تنشئة اجتماعیة صالحة   -
 ترشید اتجاھات الرأي العام نحو معاملة المعاقین وحاجاتھم وحقوقھم كمواطنین في المجتمع  -

  :ي تحقیق األھداف السابقة البد من مراعاة اآلتيوبصورة عامة ولكي ننجح ف
   . السرعة والتكامل في تقدیم الخدمات -أ

   . تنویر الرأي العام بمشكالتھم وحقھم في التقبل والمساعدة -ب
  تنویر الرأي العام بأھمیة االكتشاف المبكر لحاالت المعاقین وسرعة العرض على الطبیب للعالج  -ج

 :  
 :مساعدة أفراد الفئات الخاصة على التكیف السلیم مع أنفسھم ومع مجتمعھم ویتم ذلك من خالل ما یلي -١

   . مساعدتھم على استعادة ثقتھم بأنفسھم من خالل تعویدھم على التفاعل المتزن مع الغیر-
   على إقامة عالقات إیجابیة بناءة في المجتمع وسلوك سوي خالي من التناقضات مساعدتھم -

   .مساعدتھم على تحمل الشدائد والصعاب ومواجھتھا والتخلص من المشاعر السلبیة  -
  مساعدتھم على أن یصبحوا مواطنین صالحین من خالل زیادة قدرتھم على اإلنتاج  -
  : زیادة قدرتھم على اإلنتاج ویتم ذلك من خالل ما یليمساعدة أفراد الفئات الخاصة على  -٢

   . إلى إصدار التشریعات والقوانین التي تكفل لھم فرص العمل المناسبةالدعوة   -
المساھمة في توفیر اإلمكانیات المختلفة التي تساعد على تأھیلھم مھنیا بما یتناسب مع قدراتھم وإمكانیاتھم  -

 - األجھزة التعویضیة – األموال – المؤسسات(مثل  اإلمكانیات المادیة .. وتنمیة القدرات المتبقیة لدیھم
الخبراء القائمین على  ( اإلمكانیات البشریة ).. اآلالت والماكینات المستخدمة في تدریبھم للعمل علیھا

   )تدریبھم واإلشراف علیھم
 یة المجتمع العمل على توعیة أفراد المجتمع باحتیاجات ھذه الفئة وبدورھم في تنم  -
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  )مدخل الخدمة االجتماعیة مع الفئات الخاصة تابع ( المحاضرة الخامسة 

 

  

ال یؤدي إلى العجز الشامل في  في قدراتھا إال أن ھذا النقص العجز أو النقصأن الفئات الخاصة تعاني من بعض  -
  بعض التعویض في قدرات أخرى یمكن أن تظھر  كل قدراتھم وإمكانیاتھم المتبقیة ، بل على العكس قد یوجد

 التوجیھ والتدریب والتأھیلبناء على ذلك تؤمن الخدمة االجتماعیة بإمكانیة مساعدة ھذه الفئات من خالل  -
  ند الفرد  والمعاونة على استثمار ما تبقى لدیھا من إمكانیات وقدرات

بین المواطنین ، وأن اإلنسان ھو  بمبدأ تكافؤ الفرص، كما تؤمن بكرامة اإلنسانتؤمن الخدمة االجتماعیة  -
 األساس األول في كل عملیة إصالحیة وبالتالي ھو األساس في تنمیة المجتمع

االجتماعیة بأنھ یجب مساعدة أفراد الفئات الخاصة لمعرفة حقوقھم وواجباتھم اإلنسانیة والسیاسیة تؤمن الخدمة  -
  واالجتماعیة

  ،  ھي اإلرادةاإلنسان كائن بیولوجي ونفسي واجتماعي بطبیعتھ فطر على طاقة نفسیة  -

النشاط رغم أنھا ساكنة  وھي طاقة كامنة متحفزة – طاقة قادرة على الصمود أمام ضغوط الحیاة ھي اإلرادةو
  بطبیعتھا ولكنھا تنشط فقط بل وتبلغ ذروة نشاطھا عند مواقف التحدي واأللم

:  

   . أن أفراد الفئات الخاصة عندھم بعض القدرات واإلمكانیات التي یمكن استخدامھا بكفاءة عالیة- ١

   . أن أفراد ھذه الفئة یملكون فطریا إرادة قویة  -٢

  أن دور الخدمة االجتماعیة في العمل مع ھذه الفئات یعتمد على استغالل قدراتھم وإمكاناتھم -٣

الضغوط وبعضھا یرجع إلى الفرد نفسھ تتنوع المشكالت التي یعاني منھا الفئات الخاصة فبعضھا یرجع إلى 
یأتي نتیجة للظروف ي یعانون منھا نتیجة لما أصابھم من عجز أو انحراف وبعضھا قد الت االنفعالیة الداخلیة

التي یعیشون فیھا وأن ھذه المشكالت من نفس نوع  االجتماعیة السیئة والعالقات االجتماعیة غیر السویة
حیث یتسم  نوعالدرجة ولیس في الالمشكالت التي قد یتعرض لھا العادیون وأنھ إذا كان ھناك اختالف فھو في 

  وال یمكن الربط بین أنواع معینة من المشكالت وأنواع معینة من الفئات  بالشدة والحدةوجودھا بینھم 
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تتمثل ھذه المشكالت في ألوان من األلم والمعاناة والمشقة بعضھا یتصل بالناحیة   المشكالت الذاتیة
النفسیة كالقلق والتوتر والشعور بالدونیة الجسمیة وبعضھا یتصل بالمعاناة 

والتعاسة أو عدم القدرة على التوافق ، سواء بینھ وبین نفسھ أو بینھ وبین اآلخرین 
  أو بینھ وبین المجتمع

تتمثل في مشكالت الھروب والعدوان بأشكالھ المختلفة وكذلك السلبیة   مشكالت العالقات االجتماعیة
وأیضا تفكك العالقات  .المرض أو العجزواالستعطاف عن طریق مواصلة 

األسریة أو اضطراب عالقات الفرد بمحیطھ داخل األسرة وخارجھا أو ما یمكن 
  االجتماعیة تسمیتھ بمشكالت سوء التكیف مع البیئة

جمیع أفراد الفئات الخاصة غیر األسویاء معرضون لضعف اإلنتاج أو عدم   مشكالت الكفایة االنتاجیة
 .على اإلنتاج القدرة الكلیة

أى أنھم یشكلون طاقات معطلة جزئیا أو كلیا ، وتعطیل طاقة الفرد اإلنتاجیة  
  یؤدي بدوره إلى مزید من المشكالت في المجتمع

 

ھي التعامل مع األفراد أو أسرھم إن الوظیفة األساسیة للخدمة االجتماعیة في مجال رعایة وتأھیل الفئات الخاصة 
  ومساعدة مؤسسات رعایتھم وتأھیلھم على تحقیق أھدافھا

 :أیضا في مجال رعایة الفئات ومن أدوار الخدمة االجتماعیة
 . ـ خدمة أفراد الفئات الخاصة ومقابلة احتیاجاتھم وإشباعھا بطریقة أفضل وفقا لطبیعة كل فئة

  . المعقدة للفئات الخاصة ومساعدتھم على مواجھتھاـ التعرف على طبیعة المشكالت 

  . توفیر الخدمات التي تحتاجھا الفئات الخاصة من خالل العمل مع فریق رعایة وتأھیل كل فئة-

   .التنسیق بین الخدمات المتوفرة للفئات الخاصة وفرص العمل الالزمة لھم -

   .مجتمعالتركیز على مساعدة الفئات الخاصة من خالل األسرة وال-

 یتعامل األخصائي االجتماعي في مجال رعایة الفئات الخاصة-

 : 

   
ـ الدعوة لتجنب مسببات اإلعاقة الوراثیة منھا والبیئیة وتنویر الرأي العام بأھمیة الفحص الشامل قبل الزواج 

 . اإلعاقةلتجنب 
 . ـ التوعیة بضرورة رعایة األم الحامل أثناء الحمل وبعد الوالدة

 ـ االھتمام بإجراء البحوث والدراسات المیدانیة بأنواعھا المختلفة في مجال اإلعاقة
 . ـ الدعوة إلى إتاحة فرص العمل للمعاقین حسب ظروفھم

  توى أدائھم ـ تدریب العاملین في مجال رعایة وتأھیل المعاقین لرفع مس
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   العمل مع المعاق والعمل مع أسرتھ : ویقصد ھنا  
  العمل مع األسرة  العمل مع المعاق

استقبال المعاق ومساعدتھ نفسیا على تقبل  -
 المؤسسة والتخفیف من االضطرابات النفسیة 

إجراء البحث االجتماعي للمعاق واالھتمام  -
 بالتاریخ االجتماعي لتحدید الخطوات العالجیة 

مساعدة المعاق على تقبل واقعھ والتوافق   -
إقامة عالقة مھنیھ وذلك بتوفیر المناخ  -معھ 

  المناسب لرعایة وتأھیل المعاق ومساعدتھ 
مساعدة المعاق على تفھم إعاقتھ وأثارھا   -

  االستفادة من خدمات المؤسسة وأھمیة 
العمل على تعدیل اتجاھات المعاق السلبیة  -

  . نحو نفسھ وأسرتھ ومجتمعھ
تنمیة قدرات المعاق وإمكانیاتھ لیستعید ثقتھ  -

  .بنفسھ وتنمیة دافع التعلم والنجاح
مساعدة المعاق على الحصول على العمل  -

المناسب لظروفھ ومتابعتھ لضمان نجاحھ 
   .واستقراره

  

التخفیف من المشاعر السلبیة للوالدین تجاه اإلعاقة  -
  . والمعاق وتقبلھ وإحاطتھ بالحب واألمان

تنویر الوالدین باإلعاقة وأسبابھا وتأثیرھا على شخصیة  -
المعاق ومشكالتھا والرعایة الالزمة من قبلھم وتعلیمھم 

  .كیفیة تقدیم الرعایة بدون مغاالة
كیفیة االتصال والحوار مع المعاق بنفس تعلیم األسرة  -

   . أسلوبھ حتى ال یشعر بالغربة واالنعزال
  للمعاقتنویر األسرة بضرورة تنمیة القدرات والحواس  -
توجیھ األسرة للمؤسسات بالمجتمع لالستفادة من  -

 الخدمات المتاحة ومساعدتھا
ترك الفرصة آلباء وأمھات المعاقین بااللتقاء والتعبیر  -

 ھم وخبراتھم عن مشاعر
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

الدعوة إلصدار تشریعات جدیدة وتعدیالت بما یحقق  -
   . المتكاملة للمعاقینویوفر الرعایة 

  
  

   
  المساھمة في تدعیم وتطویر الخدمات التي تقدم في مؤسسات الرعایة والتأھیل -
  . االھتمام ببیئة المعاق وتأھیل المساكن وأماكن العمل -
   االستفادة من خبرات المعاقین في القیام بمھام جدیدة تتفق مع ظروف إعاقتھم -
   . بما یعود علیھم وعلى مجتمعھم بالفائدة استثمار أوقات الفراغ -
   . العمل على رفع مستوى أداء المعاقین بتنمیة قدراتھم المتبقیة -
 تزویدھم بالمھارات الالزمة وتنمیة الوعي والقدرة على المشاركة الفعلیة -
 .تشجیع المعاقین على تكوین جماعات وتبادل المعلومات التي تساھم في التعامل مع مشكالتھم -
 احة الفرصة للمعاقین بالمساھمة في حمایة البیئة في مؤسساتھم ومجتمعھم المحلي إت -
  .العمل على تنمیة وتدریب فریق العمل المھني باستمرار لتطویر ادائھم وفق االتجاھات الحدیثة -
   .تطویر وتعدیل القوانین والتشریعات الخاصة بالمعاقین وخاصة ذات اإلعاقة المتعددة -
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  )تأھیل الفئات الخاصة ( والسابعة المحاضرة السادسة 

 

مجموعة الجھود التي تبذل خالل مدة محددة نحو ھدف محدد لتمكین الشخص وعائلتھ من التغلب على ویقصد بھ 
ً على نفسھ والوصول بھ إلى أفضل مست وى اآلثار الناجمة عن العجز واكتساب واستعادة دوره في الحیاة معتمدا

 .وظیفي عقلي، أو جسماني، أو اجتماعي، أو نفسي، أو اقتصادي

والتي تشمل الخدمات المتنوعة كالتأھیل  المرحلة من العملیة المستمرة والمنسقةكما یمكن اعتبار التأھیل بأنھ تلك 
  الطبي، والتأھیل التربوي، والتأھیل البدني، والتأھیل النفسي، والتأھیل االجتماعي، والتوجیھ والتدریب المھني 

 

  فسیة واالجتماعیةبجوانبھا الناإلعاقة  تمشكالجمیع التأھیل عملیة فردیة تعني بالشخص المعاق وتتناول / ١

  التأھیل عملیة متكاملة تتكامل فیھا الخدمات النفسیة والطبیة واالجتماعیة والمھنیة والتربویة / ٢

   .إن عملیة التأھیل یجب أن تبدأ منذ اكتشاف اإلعاقة والتحقق من وجودھا عن الفرد/ ٣

  أن تأخذ عملیات تأھیل المعاقین بعین االعتبار میول الفرد المعوق واتجاھات قیمھ / ٤

 یجب أن تعتمد عملیة تأھیل المعاقین بشكل خاص على القدرات العقلیة والجسمیة المتوفرة عند المعوق / ٥

ً في عملیات مادامت عملیة التأھیل عملیة فردیة فإن شخصیة المعاق وسماتھ الشخصیة یجب أن تؤخذ / ٦ أساسا
   .تأھیل المعاقین

  یجب أن تھتم عملیة التأھیل بتكیف المعوق مع ذاتھ من ناحیة ومع البیئة المحیطة بھ من ناحیة ثانیة/ ٧

 

  إعادة التأھیل  التأھیل
عندما نشیر إلى الخدمات المطلوبة لتطویر قدرات الفرد 

ال تكون ھذه القدرات قد ظھرت واستعداداتھ عندما 
 ،ً وھذا ینطبق على المعاقین صغار السن الذین أصال

تكون اعاقتھم خلقیة، أو حصلت في مرحلة مبكرة من 
  عمرھم

قد تدرب أو تعلم مھنة ما ومارس إعادة تأھیل فرد كان 
، ثم حدث أن أصیب بعاھة ھذه المھنة مدة من الزمن

ً، ولم یستطع العودة إل ى عملھ أو مھنتھ وأصبح معاقا
  .األصلیة بسبب إعاقتھ الجدیدة

  نستنتج بأن التأھیل عبارة عن جھد مشترك بین مجموعة من االختصاصات

ً لتحقیق  ال تؤدى من قبل شخص أو مھني واحدفالتأھیل عملیة  بل تحتاج إلى فریق من المختصین یعملون معا
عملیة التأھیل حیث یتكون ھذا الفریق من أخصائیون  الھدف المشھود، وھذا یجعلنا نؤكد على مفھوم الفریق في

. وھم الطبیب، واألخصائي النفسي، واألخصائي االجتماعي، ومرشد التأھیل، وأخصائي التربیة الخاصةدائمون 
المعالج كذلك یتكون الفریق إضافة إلى ھذه االختصاصات من اختصاصات حسب الحالة واحتیاجاتھا من أمثلتھا 
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ي األجھزة التعویضیة، أخصائي النطق، أخصائي قیاس السمع، أخصائي العالج الترفیھي، الوظیفي، أخصائ
واالستشاري المھني، الزائرة األسریة، ومساعدة المربیة، وممرضة التأھیل، وأطباء استشاریون حسب حاجة 

  .لالشخص، ھذا وینظر إلى أھمیة عضویة الشخص المعاق أو ولي أمره كعضو أساسي في فریق التأھی

  :حتى تؤدي عملیة التأھیل دورھا فالبد لھا من مراعاة األسس والقواعد التالیة

إن كل خطوة من خطوات التأھیل یجب أن تقوم على أسس وقواعد عملیة ولیس على أسس إنسانیة واجتماعیة ) ١
   .فقط

   .تعتمد كل خطوة أشخاص مؤھلین ومتخصصین) ٢

  یجب أن تقوم كل خطوة على أسس وقواعد تشخیصیة وتفسیرات دقیقة وواقعیة ) ٣

إن عملیة التأھیل بالكامل یجب أن تقوم على أسس فردیة، ولیس أن ھناك قالب واحد یمكنھ مالئمة جمیع ) ٤
  الحاالت

 

  :التالیة األھدافلتي یجب في النھایة أن تحقق تتكون عملیة التأھیل من مجموعة من المراحل المتتابعة والمنسقة ا
استغالل وتطویر قدرات وإمكانیات الفرد وتوظیفھا إلى أقصى درجة ممكنة للوصول إلى درجة من  )١

   .االستقالل الوظیفي واالجتماعي واالقتصادي
 مساعدة الفرد المعاق وأسرتھ على التكیف مع حالة العجز  )٢
ً یتناسب مع قدراتھ وإمكانیتھدمج الفرد المعاق في الحیاة  )٣   .العامة للمجتمع وتمكینھ من أن یؤدي دورا

  
  

  :ھي عناصر أربعةالبد للتأھیل لكي یكتمل بنجاح وفعالیة من توفر 
   فریق التأھیل - ٤  .المجتمع -٣  .أسرة المعاق -٢ .الشخص المعاق نفسھ )١

 التأھیل إلىویمكن تحدید برامج وأنشطة 

   .التأھیل النفسي -٢  التأھیل الطبي .١
  التأھیل المھني - ٣  التأھیل االجتماعي -٣

  

التي یعیش فیھا لتشمل البیئةبل یجب أن تمتد  یجب أال تقتصر على الشخص المعاق فقطإن خطة التأھیل   
یعني توفیر الظروف البیئیة المناسبة سواء ما یتعلق منھا بالبیئة البشریة أو البیئة  إن تأھیل بیئة الفرد المعاق  

المادیة والطبیعیة وذلك من أجل توفیر الظروف البیئیة المالئمة لنجاح عملیة التأھیل وتلبیة االحتیاجات الخاصة 
  للفرد المعاق والناجمة عن حالة العجز التي یعاني منھا
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من أھم االتجاھات التأھیلیة المعاصرة والتي حظیت باھتمام كبیر سواء على  ررة من العوائقالبیئة المحوتعتبر 
   .المستوى التشریعي أو المستوى التنفیذي في العدید من دول العالم

تأھیل البیئة یجب أن تركز على عنصرین ال یقالن أھمیة ع بعضھما البعض وكذلك ال یقالن أھمیة عن تأھیل 
  نفسھ وھماالفرد المعاق 

  العنصر الثاني  العنصر األول
تأھیل األسرة التي یعیش في العنصر األول ویتمثل في 

ً على  ظلھا الفرد المعاق كما ویشتمل ھذا العنصر أیضا
تعدیل وتطویر االتجاھات اإلیجابیة من قبل أفراد 

المجتمع لزیادة تقبل الفرد المعاق ومنحھ فرص االندماج 
  والعیش بحریة واستقالل

لتتناسب مع حاجات  البیئة الطبیعیة وتأھیلیھاویتمثل في 
ومتطلبات األفراد المعاقین والمتمثلة في السكن 

والمواصالت وتھیئة المباني العامة والتجاریة والخدمات 
  الترویحیة وإجراء التعدیالت المالئمة علیھا 

  

  )التأھیل المھني  –التأھیل االجتماعي  –التأھیل النفسي  –التأھیل الطبي (  أنواع التأھیل للمعاقین

     
ھو أحد البرامج واألنشطة األساسیة لعملیة التأھیل، وھو یھتم بالجوانب المرضیة سواء المسببة للعجز أو الجوانب 

  المرضیة والصحیة التي یمكن أن تنشأ عن العجز
  :وتھدف برامج التأھیل الطبي إلى

 الوقایة من تكرار حصول حالة العجز باستخدام وسائل الكشف والفحوص الطبیة والجینیةالعمل على  .١
 العمل على االكتشاف المبكر لحاالت العجز وإجراء عملیات التدخل المبكر    .٢
العمل على تحسین أو تعدیل القدرات الجسمیة والوظیفیة للفرد بوسائل العالج الطبي الالزمة سواء  .٣

 واألدویة أو العملیات الجراحیة أو غیرھا باستخدام العقاقیر 
  :وسائل التأھیل الطبي

األجھزة الطبیة  - ٤     .العالج الطبیعي -٣     .العملیات الجراحیة -٢     .األدویة والعقاقیر الطبیة .١
  اإلرشاد الطبي - ٥             .التعویضیة والوسائل المساعدة
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أھم مظاھر الضغوط النفسیة التي یتعرض لھا أفراد األسرة ھي الشعور بالخجل أو الدونیة أو الذنب، إنكار من 

اإلعاقة، الحمایة الزائدة أو رفض الطفل المعاق وإخفائھ عن األنظار أو االنعزال عن الحیاة االجتماعیة وعدم 
  المشاركة في مظاھرھا

  أھداف برامج التأھیل النفسي

  أھداف موجھة نحو أسرة الفرد المعاق  موجھة نحو الفرد المعاقأھداف 
مساعدة الفرد المعاق على تحقیق أقصى  -١

درجة من التوافق الشخصي، ذلك من خالل تقبلھ 
  لذاتھ وظروفھ وواقعھ الجدید، 

مساعدة الفرد المعوق على تحقیق أقصى ما ) ٢
یمكن من التوافق االجتماعي والمھني، وذلك من 

مساعدتھ في تكوین عالقات اجتماعیة خالل 
ناجحة مع اآلخرین وكذلك مساعدتھ على 

االختیار المھني السلیم الذي یتناسب مع حالتھ 
  .ومیولھ واستعداداتھ

العمل على تعدیل بعض العادات السلوكیة ) ٣
  الخاطئة التي قد تنشأ عن اإلعاقة

  مساعدة األسرة على فھم وتقدیر وتقبل حالة اإلعاقة ) ١
مساعدة األسرة على مواجھة الضغوط النفسیة واالجتماعیة ) ٢

  التي یمكن أن تنشأ عن حالة 
مساعدة األسرة في الوصول إلى قرار سلیم واختیار مجال ) ٣

  ھیل المناسب لطفلھم المعاقالتأ
مساعدة األسرة على بناء توقعات إیجابیة وموضوعیة عن ) ٤

   .قدرات وإمكانیات طفلھا المعاق
تدریب األسرة إرشادھا على أسالیب رعایة وتدریب الطفل ) ٥

  المعاق
  

  :وسائل وأسالیب التأھیل النفسي
    .التوجیھ واإلرشاد المھني -٤      .تعدیل السلوك٣     .اإلرشاد األسري -٢   .اإلرشاد النفسي) ١
   .العالج النفسي -٥
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  المعاق في الحیاة االجتماعیة للمجتمع ھو أحد أھداف التأھیل األساسیة بل ھو الھدف النھائي لعملیة التأھیلإن دمج 

یعني إعداد الفرد المعاق للتكیف والتفاعل اإلیجابي مع المجتمع ومتطلبات الحیاة العامة من  التأھیل االجتماعي
د المعاق ونحو أسرتھ والبیئة االجتماعیة التي یعیش خالل مجموعة من البرامج واألنشطة االجتماعیة نحو الفر

  .فیھا
   :أھداف التأھیل االجتماعي

   .تطویر مھارات السلوك االجتماعي التكیفي عند الفرد المعاق. ١
  العمل على تعدیل اتجاھات األسرة نحو طفلھا المعاق وتوفیر المساعدات ووسائل الدعم المناسبة . ٢
  توفیر الظروف الوظیفیة لتمكین المعاق من ممارسة حیاتھ واالندماج في الحیاة العامة . ٣
  العمل على توفیر الظروف البیئیة المناسبة لدمج المعاق في المجتمع المحلي . ٤
  العمل على توفیر الخدمات االجتماعیة الالزمة لتلبیة االحتیاجات الخاصة لألفراد المعاقین  -٥
  لظروف المناسبة لتسھیل مشاركة المعاقین في األنشطة والبرامج التي یوفرھا المجتمع ألفراده توفیر ا. ٦
  دعم وتشجیع العمل االجتماعي التطوعي وتأسیس جمعیات المعاقین أو جمعیات أھالي المعاقین . ٧

 :أسالیب التأھیل االجتماعي
نوع ودرجة اإلعاقة وحسب الظروف  حسبإن أسالیب الرعایة والتأھیل االجتماعي للمعاقین تختلف   

  االجتماعیة واالقتصادیة للفرد المعاق وأسرتھ
  :ویمكن تحدید األسالیب التالیة 

ویركز على الوقوف على الظروف األسریة التي یعیش في ظلھا الفرد المعاق   أسلوب الرعایة المنزلیة
  ومساعدة أسرة المعاق في الحصول على الخدمات المتوفرة في المجتمع

ً لعزلھم عن   أسلوب الرعایة النھاریة أي تأمین مؤسسات الرعایة النھاریة لخدمة األفراد المعاقین وذلك تحاشیا
  بیئاتھم الطبیعیة واختزال مدة التأھیل

وھذا األسلوب یستخدم فقط مع الحاالت التي تتطلب ھذا النوع من الرعایة كحاالت   أسلوب الرعایة اإلیوائیة
والمتعددة والحاالت التي تعجز األسرة عن تأمین مستلزمات  اإلعاقات الشدیدة

  .الرعایة الالزمة للفرد المعاق
ویستخدم بعد إتمام عملیة التأھیل وإدماج المعاق في أسرتھ أو في المجتمع أو تشغیلھ   أسلوب الرعایة الالحقة

  للتأكد من عدم تعرضھ للمشاكل ومواجھة أیة صعوبات یمكن أن تواجھھ
 :ة الالحقة یجب أن تھدف إلىوالرعای

  مواجھة صعوبات التكیف مع البیئة ومع العمل خاصة في المراحل المبكرة ) أ
  توفیر فرص استمرار واستقرار المعاق في التعلیم أو في العمل ) ب
  مساعدة المعاق على االستفادة من المؤسسات المختلفة القائمة في المجتمع ) ج
    للخطة العالجیة التأكد من متابعة المعاق ) د
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تلك المرحلة من عملیة التأھیل التي تشمل توفیر خدمات مھنیة مثل التوجیھ المھني والتدریب  التأھیل المھني ھو

 .المھني واالستخدام االختیاري بقصد تمكین الشخص المعاق من ضمان عمل مناسب واالحتفاظ بھ والترقي فیھ
مجموعة البرامج واألنشطة التي تھدف إلى استثمار وتوظیف قدرات وطاقات الشخص المعاق ھو  والتأھیل المھني

  .وتدریبھ على مھنة مناسبة یستطیع من خاللھا الحصول على دخل یساعده على تأمین متطلباتھ الحیاتیة
 :أھداف التأھیل المھني

  .على مھنة مناسبة توظیف طاقات وقدرات الشخص المعاق في تدریبھ  .١
  .ضمان عمل مناسب للشخص المعاق وضمان احتفاظھ بھذا العمل والترقي فیھ  .٢
  .ضمان دخل اقتصادي دوري مالئم یستطیع من خاللھ الشخص المعاق تأمین متطلباتھ الحیاتیة  .٣
  . إعادة ثقة الشخص  المعاق بنفسھ وتقدیره لذاتھ والشعور باإلنتاجیة  .٤
  .اآلخرین نحو قدرات وإمكانات الشخص المعاق تعدیل اتجاھات  .٥
  توجیھ واستثمار األیدي العاملة والطاقات المعطلة لألشخاص المعاقین   .٦
  .دمج المعاق في الحیاة العامة للمجتمع  .٧

 :إن تحقیق أھداف التأھیل المھني یتطلب توفر العناصر التالیة
  .صیة المناسبة عند الشخص المعاقتوفر المیول واالستعدادات المھنیة والقدرات الشخ.١
  .توفر مراكز التدریب المھني وتزویدھا باإلمكانیات البشریة والمادیة والتقنیة المناسبة.٢
توفر فرص العمل الالزمة في المجتمع لتشغیل المعاقین بعد استكمالھم لمتطلبات عملیة التأھیل والتدریب .٣

  .المھني
  توفر االتجاھات اإلیجابیة والرغبة من قبل أصحاب المصانع والمصالح التجاریة لتشغیل المعاقین .٤
  .توفر التشریعات والقوانین الالزمة لحفظ حقوق العمال المعاقین.٥

 
  /األولى 

 التقییم المھني
  

وھي عملیة تھدف إلى دراسة قدرات وإمكانیات الشخص المعاق المھنیة والتعرف على  
  میولھ واستعداداتھ المھنیة 

ویقوم بھذه الخطوة أخصائي التقییم المھني أو مرشد التأھیل وتستخدم فیھا عدد من 
  المقاییس واالختبارات النفسیة والمھنیة

  /الثانیة 
  التوجیھ المھني

إلى مساعدة األشخاص المعاقین على االختیار المھني للمھنة التي  وھي خطوة تھدف 
تتناسب مع میولھم واستعداداتھم وقدراتھم من جھة ومع فرص استخدامھم في سوق العمل 

  من جھة أخرى
  /الثالثة 

  التدریب المھني
وھي الخطوة الرئیسیة في عملیة التأھیل المھني التي تخصص للتدریب الفعلي للشخص 

  المعاق على المھنة التي تم اختیارھا بعد إجراء التقییم والتوجیھ المھني
  :ھي وتمر عملیة التدریب المھني في ثالث مراحل 

التھیئة  -١
  المھنیة

ھي مرحلة یتم فیھا تعریف المعاق على المھنة التي سوف یتدرب 
  علیھا وتعریفھ بقوانینھا ومستلزماتھا 

التطبیق  -٢
  العملي

ً على  وھي المرحلة التي یتم فیھا تدریب الشخص المعاق عملیا
  المھنة التي تم اختیارھا

التدریب في  -٣
  سوق العمل

وھي المرحلة األخیرة التي یتم فیھا وضع المعاق في الشركات 
والمؤسسات ذات العالقة تحت إشراف مباشر من عمال مؤھلین 

    للتأكد من أداء المعاق المھني
والتي تمثل مجموعة فرص االستخدام التي یوفرھا قانون العرض التشغیل في سوق / األخیرة الرابعة و
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  العمل واالستخدام في سوق العمل والطلب في ظل قانون  العمل المفتوح  التشغیل
  ویسمى التشغیل في سوق العمل المفتوح بالتشغیل االنتقائي 

المشاغل  التشغیل في المشاغل المحمیة، تم إیجاد فرص للتشغیل في  التشغیل المحمي
المحمیة التي ھي عبارة عن مشاغل بعیدة ومحمیة من منافسة 

  السوق
وفي ھذا النوع یقوم المعاق بالعمل لحسابھ الخاص بعد توفیر رأس   التشغیل الذاتي

  المال المناسب لھ
وھذا النوع مخصص لألشخاص المعاقین الذین تحول ظروف   التشغیل المنزلي

األخرى، حیث یمارس المعاقین في  إعاقتھم من االلتحاق باألنواع
ھذا النوع أنشطة صناعیة أو حرفیة داخل المنزل وتتم عملیة 

تسویق منتجاتھم من قبل أشخاص أو ھیئات صناعیة أو تجاریة أو 
  خیریة 

ویعني تشغیل المعاقین في مشاریع أو مؤسسات أو جمعیات تعاونیة   التشغیل التعاوني
یشرف على إدارتھا وتسویق أو في جمعیات تعاونیة خاصة 

      منتجاتھا المعاقون أنفسھم ویتقاسمون األرباح فیما بینھم
  

  )مؤسسات ومراكز تأھیل المعاقین بالمملكة (المحاضرة الثامنة 

انطالقا من تعالیم اإلسالم التي تحض على التعاون والتكافل تقدم حكومة المملكة العربیة السعودیة لمواطنیھا 
  :والتي تنبع من عدة أسبابخدمات اجتماعیة شاملة تتضمن خدمات رعایة الفئات الخاصة 

  یع األفراد ـ حرص المملكة على توثیق أواصر األسرة والحفاظ على قیمھا اإلسالمیة برعایة جم١

 . ـ قیام المجتمع السعودي على أساس التعاون والتكافل فیما بینھم وعدم تفرقھم٢
 . ـ حمایة الدولة لحقوق اإلنسان وفق الشریعة اإلسالمیة٣
  ـ تكفل الدولة حق المواطن وأسرتھ في حالة الطوارئ واإلعاقة والمرض والشیخوخة والعجز ٤

 .واطنیھا وتوفیر الرعایة الصحیة حسب االحتیاجات ـ عنایة الدولة بالصحة العامة لم٥

  .ـ تدعیم القیم اإلنسانیة التي تدعو لتقدیم الخدمات لكافة الفئات الخاصة وھي واجب المجتمع ٦

  .ـ واقع وحجم مشكلة المعاقین بالمملكة وتزاید إعدادھم ٧

والذي  ھـ١٣٩٠ـ التأكید على الخصائص األساسیة للمنھج التنموي الذي تتبناه خطط التنمیة بالمملكة منذ عام ٨
  یؤكد على إعطاء األولویة لتنمیة الموارد البشریة وتنمیة قدرات اإلنسان سواء العادي أو من ذوي الفئات الخاصة 

 

مركز التأھیل المھني في  ھـ أنشأ ١٣٩٦ثم في عام  أنشأ أول مركز للتأھیل المھني بالریاض ـھ١٣٩٤وفي عام  -
 ھـ ١٣٩٩التأھیل لإلناث في الریاض عام ثم مركز  ھـ أنشئ مركز الدمام ١٣٩٧وعام  الطائف 
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ویخدم المنطقة الوسطى  ھـ ١٣٩٦بالریاض عام لشدیدي اإلعاقة فضال عن إنشاء مركز التأھیل االجتماعي  -
  . ه ویخدم المنطقة الغربیة والشمالیة والجنوبیة١٣٩٩والشرقیة ثم أنشئ مركز بالمدینة المنورة عام 

وكانت ھذه المراكز جمیعھا تقوم بتقدیم خدمات اإلیواء والتأھیل االجتماعي،  وتوالت بعد ذلك إنشاء المؤسسات 
ة األطفال المشلولین ومراكز التأھیل الطبي ومعاھد النور للمكفوفین واألمل للصم المتخصصة كمؤسسة رعای

 . ومعاھد التربیة الفكریة 

بین األطفال المعاقین واألسویاء وتعتبر ھذه الخطوة داللة على ما تولیھ الدولة  الدمج في المدارسكما بدأت عملیة 
  من رعایة لھذه الفئة 

 

 . زیادة مدارك المعاق العقلیة وتفتح ذھنھ إلى الكثیر من أمور الحیاة عامة والعلم خاصة -١

  . إتاحة الفرصة إلثبات قابلیتھ العقلیة واثبات وجوده -٢

  . ـ التقلیل من الشعور بمركب النقص الذي یعانیھ وإتاحة الفرصة لمنافسة اآلخرین٣

  .واالندماج مع اآلخرین من خالل تكوین عالقات صداقة وتعارفمساعدتھ على التكیف  -٤

 تغیر الجو االجتماعي والنفسي علیھ نتیجة لتغیر روتین حیاتھ - ٥

مساعدتھ في االعتماد على نفسھ، وزرع الثقة فیھا، وتقلیل اعتماده على اآلخرین، نتیجة لتنمیة قابلیتھ الذكائیة   -٦ 
 والحركي

ً من خالل إیجاد وظیفة في المستقبل نتیجة لتحصیلھ ـ إتاحة الفرصة المست٧ قبلیة لھ لالعتماد على نفسھ اقتصادیا
  . العلمي

  . ـ زیادة خبرتھ عموما في الحیاة طبقا الحتكاكھ باآلخرین٨

  . ـ تعمیق فھم المعاق لنفسھ وطبیعة إعاقتھ والتكیف معھا٩

اق على أنھ إنسان عاجز من جھة وكذلك تقلیل فرص ـ فائدة عامة تتعلق بتغیر وجھة نظر المجتمع تجاه المع١٠
  االنحراف لدى المعاقین 

ھي إحدى اإلدارات العامة بوكالة الوزارة للشؤون االجتماعیة وتعنى بالتخطیط واإلشراف  اإلدارة العامة للتأھیل
 .والمتابعة لجمیع ما یقدم للمعاقین من خدمات من قبل وزارة الشؤون االجتماعیة

  ھـ ٢٣/٩/١٤٢١وتاریخ ) ٣٧/م(الصادر بالمرسوم الملكي رقم  كما عرفھ نظام رعایة المعوقین : والتأھیل

عملیة منسقة لتوظیف الخدمات الطبیة، واالجتماعیة، والنفسیة، والتربویة، والمھنیة؛ لمساعدة المعاق في تحقیق 
 أقصى درجة ممكنة من الفاعلیة الوظیفیة
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توفیر الخدمات التأھیلیة واالجتماعیة المتكاملة لجمیع فئات المعوقین  ( دف اإلدارة العامة للتأھیل إلىتھ -
 )ذھنیة أو حسیة أو حركیة على اختالف درجاتھا بسیطة أو متوسطة أو شدیدةسواء كانت إعاقاتھم 

 وتأھیلیة عالجیة أو مھنیةبتفاوت أنواع اإلعاقات ودرجة شدتھا ما بین إیوائیة وتتفاوت ھذه الخدمات   -
ُ ألحدث األسالیب المعاصرة،  سنویة تتناسب مع درجة اإلعاقة لمن ال  مع إقرار إعانة مادیةوذلك وفقا

   .تنطبق علیھم شروط اإلیواء أو من یتعذر إیواؤھم أو أولئك الذین ترغب األسر في رعایتھم

 

ج والنشاطات الخاصة بمراكز رعایة المعاقین وتأھیلھم بالتنسیق مع اإلدارات اقتراح الخطط والبرام. ١
  .المختصة

  .التأكد من تقدیم الخدمات المطلوبة للمعاقین وتقویمھا. ٢

  .وضع قواعد تأھیل المعاقین وأسسھ وإجراءاتھ. ٣

  .العمل من أجل تشجیع مبدأ التعاون بین أسرة المعاق ومراكز التأھیل. ٤

ً للوائح واألنظمةدراسة . ٥   .اإلعانات الخاصة بأسر المعاقین وإقرارھا وفقا

  تزوید مراكز التأھیل بخطط خدمات المعاقین وبرامجھا وقواعد العمل بھا وإجراءاتھ. ٦

ً الحتیاجات. ٧    ھمالتنسیق بین األجھزة الصحیة في الدولة لتأمین الرعایة الصحیة الكاملة للمعاقین وفقا

وزارة الخدمة المدنیة ومكاتب العمل ومكاتب التوظیف الخاصة إلیجاد فرص العمل التنسیق مع . ٨
ً من المعاقین   .للمؤھلین مھنیا

تلقي تقاریر مكاتب الشؤون االجتماعیة ومكاتب اإلشراف ومراكز التأھیل الخاصة بالمعاقین والعمل . ٩
  .من أجل تحقیق مقترحاتھا

  .ت المعاقین وبرامج تأھیلھمتبني المقترحات الخاصة بتطویر خدما. ١٠

١١ . ً اإلشراف على اإلدارات واألقسام والمراكز التابعة لھا والعمل من أجل التنسیق فیما بینھا ضمانا
  لتحقیق األھداف

  

إدارة التأھیل االجتماعي وإدارة التأھیل المھني وإدارة التأھیل األھلي 

ة التأھیل إدار
  االجتماعي

وتختص بكافة اإلجراءات اإلداریة والفنیة المتعلقة بالمستفیدین من الخدمات اإلیوائیة 
  في المراكز والمؤسسات التأھیلیة
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إدارة التأھیل 
 المھني
  

وتختص بمتابعة اإلجراءات المتعلقة بتعلیم المشلولین والتأھیل المھني للمعاقین 
ً أو ( ً أو حسیا ً جسمیا على أنسب المھن لقدراتھم المتبقیة بعد العوق والعجز ) عقلیا

  وتوظیفھم
إدارة التأھیل 

  األھلي
وتختص بدراسة كافة ما یتعلق بمراكز الرعایة النھاریة والمنزلیة أو مراكز الـتأھیل 

  التي یتم إنشاؤھا أو اإلشراف علیھا من قبل القطاع الخاص 
إصدار التراخیص الالزمة إلنشاء مراكز التأھیل كما تعنى إدارة التأھیل األھلي ب -

  األھلیة سواء كانت مراكز رعایة نھاریة أو مراكز إیوائیة 
  

 

تختص ھذه المراكز بإیواء حاالت المعاقین من فئات شدیدي اإلعاقة غیر القابلین للتأھیل المھني نتیجة شدة 
 . اجیة اإلعاقاتاإلعاقة أو ازدو

  الفئات التي تقبل في مراكز التأھیل االجتماعي على سبیل المثال ال الحصر

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

  الشلل مع كف البصر وغیرھا من اإلعاقات المزدوجة
 .التخلف العقلي المتوسط أو الشدید

  أي من الحاالت غیر الصالحة للتعلیم الخاص أو التأھیل المھني
  شروط القبول في مراكز التأھیل االجتماعي

ون ھناك حاالت مسجلة من غیر السعودیین بشرط أال یك% ١٠أن یكون المعاق سعودي الجنسیة ویجوز قبول . ١
 .على االنتظار من السعودیین

  .أن یثبت من الفحوص المختلفة عدم الصالحیة للتأھیل المھني. ٢

٣ . ً أن تكون الحالة خالیة من األمراض الساریة أو المعدیة وأال یكون لدیھا اضطرابات نفسیة أو عقلیة تشكل خطرا
  . على نفسھا أو على اآلخرین

  في مراكز التأھیل االجتماعيالخدمات التي تقدم 

 .اإلیواء الكامل الذي یتضمن المسكن والمأكل والملبس. ١

  الرعایة الصحیة الكاملة العالجیة والوقائیة، وتوفیر العالج الطبیعي المتكامل . ٢

  .العالج الوظیفي.   ٦     العالج بالعمل.  ٥     الترویح وشغل أوقات الفراغ. ٤     الرعایة النفسیة. ٣

  جمیع ما یحتاجھ المعاق من خدمات وعنایة خاصة. ٧
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  )تابع مؤسسات ومراكز التأھیل المعاقین بالمملكة ( المحاضرة التاسعة 

  مراكز التأھیل المھني

ً وتختص  - ً أو عقلیا ً أو حسیا على المھن المناسبة لقدراتھم وتحویلھم من طاقات بشریة  بتأھیل المعاقین جسمیا
 معطلة إلى أفراد منتجین قادرین على التفاعل مع إخوانھم من بقیة أفراد المجتمع 

ً لبرامج وخطة تدریب مشتركة بین المراكز وجھات التدریب  بالمجتمع الخارجيویمكن التدریب  -   وفقا

  والجھات التي تتولى اإلشراف على تدریبھم  للمتدربین صرف المكافآت المستحقةوكذلك دراسة طلب   -

  ویوجد ثالثة مراكز للتأھیل المھني في المملكة العربیة السعودیة -

وتشتمل مراكز التأھیل المھني الخاصة بالذكور والخاصة باإلناث على عدد من األقسام والوحدات التي یتم  -
 ..الكھرباء، والتجلید، والنجارة، واألعمال المكتبیة، : فیھا التدریب على المھن المناسبة للمعاقین منھا 

  الحصرالفئات التي تقبل في مراكز التأھیل المھني على سبیل المثال ال 

ً مثل المصابین ببتر في األطراف العلیا أو السفلى والمشلولین ومرضى القلب. ١  .فئة المعاقین جسمیا

  .فئة الصم والبكم وفئة الصم وفئة البكم وفئة ضعاف السمع. ٢

  .فئة المكفوفین وضعاف البصر. ٣

  .فئة ناقھي الدرن. ٤

٥ . ً   والحاالت المتحسنة من المصابین باألمراض العقلیةالتخلف العقلي البسیط : فئة المعاقین عقلیا

  شروط القبول بمراكز التأھیل المھني

ً، ویجوز قبول بعض حاالت مزدوجي اإلعاقة إذا اتضح . ١ ً أو عقلیا ً أو حسیا أن یكون من المعاقین جسمیا
 .إمكانیة تأھیلھم وتشغیلھم بعد ذلك

  .درجة ٥٠أن ال تقل نسبة الذكاء في جمیع الفئات عن . ٢

من أبناء الدول العربیة في  %١٠أن یكون المعاق سعودي الجنسیة ویجوز قبول نسبة ال تزید على . ٣
  .حدود اإلمكانات المتاحة

  .عند التقدیم ال یتجاوز الخامسة واألربعینمن عمره وأن  أكمل الخامسة عشرةأن یكون المعاق قد . ٤

  .بالفحوص والدراسات المختلفةأن تثبت الحالة صالحیتھا للتأھیل المھني . ٥

  الخدمات التي تقدم في مراكز التأھیل المھني

 .التدریب المھني على مختلف المھن داخل المركز. ١
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٢ . ً   .التدریب المھني خارج المركز على المھن غیر المتوفرة داخلیا

  .صرف مكافأة شھریة للمتدربین. ٣

ن في المدینة المقر للمركز، مع توفیر اإلعاشة والمالبس توفیر اإلقامة الداخلیة لمن ال یتوفر لھ السك. ٤
  . والخدمات الصحیة واالجتماعیة وغیرھا

  .توفیر البرامج الریاضیة والترویحیة في المراكز. ٥

تقوم المراكز بالتعاون مع اإلدارة العامة للتأھیل بتشغیل المتدربین الذین تم تأھیلھم، وذلك بالتنسیق مع . ٦
  .والمعنیة بالتوظیف الجھات المختصة

تشغیل المؤھلین عن طریق افتتاح مشروعات فردیة بدعم مالي إعانة لقیام المشروع، وذلك لبعض . ٧
  المھن التي یمكن ممارستھا

  مراكز التأھیل الشامل

ً للتأھیل االجتماعي  - ً للتأھیل المھني، وأقساما وھي نمط من مراكز رعایة المعاقین وتأھیلھم یضم أقساما
 . لشدیدي اإلعاقة

ً ٢٥ویبلغ عدد مراكز التأھیل الشامل تقریبا  - -  موزعة على مختلف مناطق المملكة مركزا

  مؤسسات رعایة األطفال المشلولین

لین مھامھا لخدمة ھذه الفئة عن طریق وسائل وسبل متعددة تكفل توفیر وتؤدي مؤسسات رعایة األطفال المشلو
  الرعایة السلیمة التي تتفق مع احتیاجاتھم وظروف إعاقاتھم وذلك من خالل اآلتي

یلقى األطفال المشلولون داخل مؤسسات رعایة األطفال المشلولین بجانب اإلیواء   الرعایة المؤسسیة
االجتماعیة الشاملة وخدمات العالج الطبیعي والعنایة الكامل برامج الرعایة 

الشخصیة باإلضافة إلى البرامج الثقافیة والریاضیة المناسبة والبرامج الترفیھیة، 
  وكذلك إجراء العملیات الجراحیة لدى المستشفیات المتخصصة

أطفال القسم الخارجي 
 "الرعایة النھاریة"

  

وھؤالء األطفال یتلقون إعانات مالیة ویعیشون بین أھلھم وذویھم إال أنھم  -
ً لالستفادة من الخدمات التعلیمیة والتأھیلیة في  یحضرون إلى المؤسسة یومیا

  . المؤسسة
برنامج إعانات األطفال 

 المشلولین
  

 یستحسن أن یظل الطفل المشلول في رعایة أسرتھ الطبیعیة متى ما توفرت لدیھا
  إمكانات رعایتھ واالستعداد الكامل إلشباع احتیاجاتھ 

بدأت خدمات ھذا البرنامج بتاریخ إعانات مالیة لھذه األسر  قدمت لھم الدولة
  ـھ١/١٢/١٣٩٩

  :إسھامات الجمعیات الخیریة والمؤسسات األھلیة في مجال خدمة المعاقین

ً إلى جنب مع تحظى ھذه الجمعیات بدعم الدولة وتشجیعھا ورعایتھا  لتمكینھا من تقدیم خدماتھا التي تسیر جنبا
  .خدمات الدولة وتعمل تحت إشرافھا ورعایتھا ودعمھا
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ھذه الجمعیات تقدم برامج خدمیة متنوعة ومشروعات اجتماعیة ونشاطات دینیة وثقافیة وصحیة وتربویة مختلفة، 
  ھم وتدریبھم عنایة خاصةوقد أولت الجمعیات الخیریة رعایة المعاقین وتعلیمھم وتأھیل

  تشغیل المعاقین

توجیھ المعاق المتخرج في مراكز التأھیل المھني نحو العمل الذي یتفق مع ما حصل علیھ من تدریب، عن طریق 
  :إحدى القنوات التالیة

العمل في 
المصالح 
  الحكومیة

التشغیل عن طریق   العمل في القطاع الخاص
  تنفیذ مشروع فردي

ویتم ذلك 
بالتنسیق مع 

وزارة الخدمة 
المدنیة وفروعھا 
القائمة بمختلف 
  مناطق المملكة

ویكون ذلك ـ إذا رغب المعاق ـ بالتعاون بین مراكز التأھیل وفروع 
ً بھذا الجانب ً خاصا ویلزم نظام . مكاتب العمل التي تبدي اھتماما

ً فأكثر تمكنھ ) ٥٠(العمل والعمال كل صاحب عمل لدیھ  عامال
عمل لدیھ من تشغیل المعاقین الذین تم تأھیلھم أن تكون طبیعة ال

والمقصود ھنا بعبارة . (من مجموع عدد عمالھ منھم% ٢نسبة 
ھو أن ال تكون األعمال الخاصة لدى  "تمكنھ طبیعة العمل لدیھ"

صاحب العمل في مجملھا شاقة وال تتفق مع ظروف اإلعاقة التي 
  ).یعانیھا المعاق

یتیح نظام التأھیل 
المملكة إمكانیة تنفیذ ب

مشروع فردي تأھیلي 
بمعونة تقدم لمن یتم 
تأھیلھ من المعاقین 

  .وتنطبق علیھ الشروط

  الممیزات التي یتمتع بھا المعاقون في المملكة

للمعاق % ٥٠منح المعاقین بطاقات تخفیض أجور السفر تتیح لھم الحصول على تخفیض في األجور بنسبة . ١
 .النقل الحكومیة المختلفة البریة والبحریة والجویةومرافقھ على وسائل 

  .توفیر األجھزة التعویضیة والمعینات السمعیة والبصریة. ٢

٣ . ً   .توفیر كافة أنواع الرعایة بما في ذلك العالج واألدویة مجانا

  .إتاحة فرص العمل للمعاقین كغیرھم.  ٤

  .تخصیص مواقف لسیارات المعاقین. ٥

  تجھیز الطرق العامة والحدائق والمتنزھات ومباني المؤسسات الحكومیة واألھلیة بما یالئم المعاقین . ٦

  .توفیر المؤسسات والمراكز التي تقدم كافة برامج الرعایة والتأھیل والتعلیم للمعاقین. ٧

  ة الالزمة لھصرف إعانات مالیة لألسر التي تتولى رعایة المعاق لمساعدتھا على تقدیم الرعای. ٨

 

ھـ القاضي ٢٣/٩/١٤٢١وتاریخ ) ٣٧/م(لقد جاء نظام رعایة المعوقین الذي صدر بموجب المرسوم رقم 
ً لكافة ٢٥/٩/١٤٢١وتاریخ ) ٤٢٤(بالموافقة على قرار مجلس الوزراء رقم  ھـ الخاص بإقرار النظام تتویجا
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معوقین وتأھیلھم، في مادتھ الثامنة بضرورة انشاء مجلس أعلى لشؤون الجھود الرائدة في مجال رعایة ال
 :ویؤلف على النحو اآلتي المعوقین، یرتبط برئیس مجلس الوزراء

  :، وعضویة كل منأمر ملكيرئیس یصدر باختیاره • 

 .واالقتصاد الوطنيوزیر المالیة *    .وزیر المعارف•     وزیر الصحة•    .وزیر العمل والشؤون االجتماعیة• 

  .أمین عام المجلس•   .وزیر الشؤون البلدیة والقرویة•    .وزیر التعلیم العالي•   .الرئیس العام لتعلیم البنات• 

اثنین من المعوقین، واثنین من رجال األعمال المھتمین بشؤون المعوقین، واثنین من المختصین بشؤون اإلعاقة • 
  لمدة أربع سنوات قابلة للتجدیدراء بناء على ترشیح رئیس المجلس األعلى یعینون من قبل رئیس مجلس الوز

یختص المجلس األعلى برسم السیاسة العامة في مجال اإلعاقة وتنظیم شؤون المعوقین، ولـھ على وجھ 
 :الخصوص ما یأتي

  .إصدار اللوائح والقرارات الالزمة لتنفیذ ھذا النظام) أ 

  اقتراح تعدیل النصوص النظامیة المتعلقة بشؤون المعوقین في المجاالت المختلفة، ) ب 

  .متابعة تنفیذ ھذا النظام ولوائحھ، ومتابعة تنفیذ ما یتعلق بشؤون المعوقین في األنظمة واللوائح األخرى) ج 

  .للمعوقین التنسیق بین مختلف األجھزة الحكومیة والخاصة فیما یخص الخدمات التي تقدم) د 

 تشجیع البحث العلمي للتعرف على حجم اإلعاقة، وأنواعھا وأسبابھا، ووسائل الوقایة منھا، وطرق عالجھا )ھـ 

  تشجیع المؤسسات واألفراد على إنشاء البرامج الخاصة، والجمعیات والمؤسسات الخیریة لرعایة المعوقین ) و 

  الحكومیة المعنیة فیما یتعلق بما تم إنجازه دراسة التقاریر السنویة التي تصدرھا الجھات ) ز 

  إصدار الئحة قبول التبرعات والھبات والوصایا واألوقاف) ح 

 .إصدار قواعد عمل صندوق رعایة المعوقین) ط

  .إصدار الئحة داخلیة لتنظیم إجراءات العمل في المجلس) ي 

  إبداء الرأي في االتفاقات الدولیة المتعلقة بالمعوقین، ) ك 

ً رفع المجلس األعلى ی - ً سنویا یعقد المجلس األعلى بناء على  - إلى رئیس مجلس الوزراء عن أعمالھتقریرا
  .جلستین على األقل في السنةدعوة من رئیسھ أو من ینیبھ 
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ً ، المكوفین ( المحاضرة العاشرة    )فئات المعاقین حسیا

  المعاق العدید من المعلومات والمؤثرات اإلنسانالتي تفقد  الحسیة اإلعاقاتالبصریة من  اإلعاقةتعتبر 

 

الحالة التي یفقد فیھا االنسان الجھاز البصري أو وظیفتھ المتخصصة للرؤیة نتیجة وجود ضعف أو اصابة  -
 .باألمراض أو الحوادث أو نتیجة خلقیة

بعد التصحیح  ٦٠/ ٣ھي الحالة التي ال تزید قوة ابصار الشخص المركزیة في أحسن العینین على  -
 . بالنظارة

 

  ھناك وجھات نظر متعددة في تصنیف اإلعاقة البصریة ومنھا

  :تبعا للتعریف القانوني لإلعاقة البصریة: التصنیف األول
أو أقل في العین األقوى بعد اتخاذ  ٢٠٠/ ٢٠وھو شخص لدیھ حدة بصر تبلغ   المكفوف

  .درجة ٢٠التصحیحیة الالزمة، أو لدیھ حقل إبصار محدود ال یزید عن  اإلجراءات
  ضعیف البصر

) ً   )المبصر جزئیا
في العین  ٧٠/  ٢٠ولكن أقل من  ٢٠٠/ ٢٠ھو شخص لدیھ حدة بصر أحسن من 

  ح الالزماألقوى بعد إجراء التصحی
  تبعا لوجھة نظر التربیة الخاصة للمعاقین: التصنیف الثاني

  ) قارئ برایل( وھم الذین یستخدمون أصابعھم للقراءة ویطلق علیھم اسم  فئة المكفوفین
 ً   )قارئ الكلمات المكبرة( وھم الذین یستخدمون عیونھم للقراءة ویطلق علیھم اسم  فئة المبصرین جزئیا

  من حیث زمن اإلصابة: التصنیف الثالث
االعاقة البصریة 
  الخلقیة أو الوالدیة

وھي تحدث مع المیالد أو في مرحلة مبكرة من عمر الطفل قبل دخولھ المدرسة، وعلى 
ھذا ال یتاح للطفل االطالع أو الوقوف على المدركات والمفاھیم البصریة ألن الفقد 

  .المفاھیم البصري حدث قبل أن یتكون لدیھ القدر الكافي من ھذه
االعاقة البصریة 

الطارئة أو 
  المكتسبة

وھي التي تحدث بعد سن الخامسة وبالتالي یتعرف الطفل على المدركات والمفاھیم 
ً ھائًال في التعلم المعرفي والحركي   .البصریة، وھذه الخبرات السابقة تعتبر معینا

  من حیث مستقبل اإلعاقة: التصنیف الرابع
  .التي ال مجال لعالجھا على اإلطالقوھي   إصابة دائمة
  وھي التي یمكن عالجھا  إصابة مؤقتة

  

 

  

  ھناك مشكلتان خاصتان بالمكفوفین متعلقتان بوظائف الحواس وھما
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  تمییز العوائق والصعوبات  تعویض الحواس
أثبت البحث العلمي أنھ ال یوجد فرق بین الكفیف والمبصر 

درجة الحدة في حواسھم ، بل أن بعض األبحاث من حیث 
بینت أن فقد البصر یؤثر تأثیر عكسیا في قوة أداء الحواس 

األخرى، وبالرغم من أن فقد البصر ال یؤثر في حدة الحواس 
األخرى ، إال أن الكفیف یستغل حواسھ بطریقة أفضل وواقع 

  األمر أن فقد البصر یستدعى تسخیرا أكبر للحواس األخرى
ً نستطیع القول بأن التعویض الحسي ال وجود لھ بین إذ ا

المكفوفین والمبصرین وأن المسألة تتوقف كلھا على مدى 
  تدریب الحواس على عمل معین

ثبت أن العوامل والمؤثرات السماعیة الزمة 
  و كافیة لتمییز العوائق

المران المنتظم المتواصل یؤدي إلى القدرة 
  یھعلى تمییز العوائق بسرعة كاف

أن حاسة السمع دائما متیقظة لجمیع أنواع 
  األصوات بما في ذلك األصداء 

كما یترجم الروائح التي تأتي من مختلف  
  المصادر

  

  الحركة عند المكفوفین

وضع اإلصبع في العین أو فالكفیف عندما یداخلھ الضیق لعدم استطاعة الحركة قد تالزمھ بعض العادات مثل 
، ومن األسباب التي تجعل الكفیف میاالَ لعدم الحركة الیدین أو القدمین وأحیانا الجسم كلھاألذن أو ھز الرأس أو 

لذلك تستخدم وسائل متعددة  الخوف من االصطدام بما یسبب لھ أذى، والحرج والضیق الذي یسبب لھ فشلھ:
  كالعصا الطویلةلتمكین الكفیف من ھذا االستقالل الحر 

  وفینالتربیة و التعلیم عند المكف

التي یعود الفضل في وضع أساسھا إلى  الخط البارزتعتمد التربیة الرسمیة في تعلیم المكفوفین على طریقھ 
  نقط بارزةوالتي تتألف أبجدیاتھا من )) م ١٨٣٧(( الكفیف الفرنسي لویس برایل

دة األمریكیة في عام ، كما بدأت الحكومة الفدرالیة في الوالیات المتحم تم إنتاج كتب للمكفوفین١٨٥٢وفي عام 
  م بتزوید المكفوفین باألدبیات وغیرھا من المواد التعلیمیة ١٨٧٨

  بتقدیم كتب األدب بطریقة برایلكما قامت المكاتب اإلقلیمیة في الوالیات المتحدة األمریكیة 

  الكتب الناطقةالبارزة بأنحاء العالم والتي تقوم باصدار  دور الطباعةوھناك العدید من 

 

وذلك عن  استعادة استقاللھ االقتصادي واالجتماعيتھدف الخدمات التأھیلیة واالجتماعیة للكفیف نحو تمكینھ من 
 :طریق أنواع متعددة من الخدمات وھي 

   محاولة توفیر العالج الطبي والمستحق للمكفوفین مما یمكن من تحسین درجة اإلبصار. ١

  توفیر الخدمات التربویة التي تمد الكفیف بالتعلیم المتكافئ على المستوى العادي . ٢

  .توفیر خدمات اإلرشاد النفسي والتوجیھ المھني والتدریب وااللتحاق بالعمل المناسب مع التتبع. ٣

 المعونة المالیة  -٥                   .توفیر النشاط االجتماعي والثقافي والترویحي. ٤
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تھتم الممارسة العامة في الخدمة اجتماعیة بالتركیز على المشكلة والمواقف التي یمر بھا الناس على متصل  - ١

مجتمع  -مجتمع مؤسسة  –أسرة جماعة صغیرة  –فرد ( أنساق العمالء دون تركیز على نسق واحد للعمیل 
ونقصد باألداء االجتماعي تلك األنشطة الضروریة للحیاة التي یقوم ) ( مجتمع وطني  -محلي  مجتمع –جیرة 

  )بھا الكفیف 
  قیام الممارس العام بتعزیز دور الكفیف في عملیة حل المشكلة والتغلب علیھا. ٢

  منح القوة للمكفوفین سواء فردي أو بشكل جماعي ، لكي یتمكنوا من حل مشكالتھم الشخصیة . ٣

لذلك یجب أن یكون لدیة  یعمل الممارس العام على ربط المكفوفین باألنساق التي تزودھم بالموارد ، والخدمات.٤
  المعرفة الشاملة بالمجتمع المحلي

  یقوم الممارس العام بالتدخل بفاعلیة لصالح المكفوفین باعتبارھم من فئات السكان المعرضین للخطر. ٥

إیجاد موارد وخدمات جدیدة تزود المكفوفین بفرص أكثر لتحقیق العدالة یعمل الممارس العام على  - ٦
  االجتماعیة

یعمل الممارس العام على تحقیق العدالة االجتماعیة والمساواة بین جمیع المكفوفین وأیضا بین المكفوفین . ٧
  والمبصرین

یل، كما یستخدم توجھ نظري متعدد یستخدم الممارس العام منھج حل المشكلة المتعددة المستویات ألنساق العم. ٨
أي مداخل نظریة متشابكة ومتكاملة وأساس معرفي وأساس قیمي وأساس مھاري قابل التطبیق في بیئات ومواقع 

  مختلفة

یھتم الممارس العام مع المكفوفین بتحقیق أھداف عالجیة بالمساعدة على حل المشكلة من خالل متصل أنساق . ٩
  ئیة لمنع المشكالت قبل ظھورھاالعمیل وتحقیق أھداف وقا

 

ویشتمل على التعرف على المشكلة والتعرف على مناطق االھتمام والھموم واالرتباط المباشر   طور البدایة
  الصلة بمناطق االھتمامبنسق العمیل وإقامة العالقات وجمع المعلومات وثیقة 

والتخطیط للتغییر والتعاقد مع نسق العمیل  یشتمل على التقدیر لحجم الموقف وتحلیلھ والتصمیم  طور الوسط
یفضل التعاقد المكتوب لكي یعطي فرصة للمحاسبة وتوضیح  الذي یمكن إن یكون شفھیا و

  والمھام األدوار
التدخل المھني للتعرف على جوانب  التقویم للممارسة وتقویم برنامجیشتمل على التنفیذ ویلیھ   طور النھایة

  التدخل المھني لتقدیم الخدمة لنسق العمیل القوة وجوانب الضعف في برنامج
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ً ( المحاضرة الحادیة عشرة    )فئات المعاقین عقلیا

  تعریف اإلعاقة العقلیة

لتحدید الضعف العقلي في عبارات عامة تعددت التعریفات لإلعاقة العقلیة ومن بین الذین تصدوا  -
توقف في النمو الفطري، أو المكتسب في : "أنھ الضعف العقلياللذان یعرفان " بالكستون ویورنفیل"

 ".القدرات العقلیة والخلقیة واالنفعالیة

ً ھو    وھو  م١٩٧٣عیة األمریكیة في عام الذي تبنتھ الجم  »جرو سمان«تعریف  ومن أكثر ھذه التعریفات قبوال
أن اإلعاقة ھي مستوى من األداء الوظیفي العقلي والذي یقل عن متوسط الذكاء بانحرافین معیاریین "

 ١٨ویصاحب ذلك خلل واضح في السلوك التكیفي ، ویظھر في مراحل العمر النمائیة منذ المیالد وحتى سن 
  ومنھ فإن حاصل الذكاء یعد كمعیار من أجل تحدید التخلف    " سنة 

أخذنا مئة كمتوسط حاصل الذكاء وأخذت خمسة عشر على أنھا االنحراف المعیاري عن ذلك المتوسط فإن  إذا
  كل أولئك الذین یحصلون على انحرافین معیاریین بین أعلى وأدنى من المتوسط

  الذكاء المتوسطسوف یعتبرون من ذوي  )١٣٠و ٧٠ (حاصل ذكاء یقع بینأن أصحاب 

فإنھم ) أي أكثر من انحرافین معیاریین فوق المتوسط( ١٣٠ل ذكائھم أكثر من حاصأما أولئك الذین یكون 
فھم األفراد  %٧٠ذكائھم أقل من وإن أولئك الذین یكون حاصل  ذوي الذكاء العاليیكونون من األشخاص 

ً الذین یكونون    متخلفین عقلیا

ستانفورد ینیھ : و ھناك العدید من االختیارات لقیاس حاصل الذكاء واالختبارات المشھوران منھما ھما 
 وفكسلر 

  

  التصنیف على حسب األسباب التي أدت إلیھا  - أ
  أسباب ما قبل الوالدة ویقصد بھا األمراض الوراثیة . ١
  أو بعد الوالدة وتسمى األسباب البیئیةأسباب أثناء الحمل أو أثناء الوالدة . ٢

  التصنیف حسب الشكل الخارجي.  ب
  . حاالت اضطراب التمثیل الغذائي  -  ٢المنغولیة                                   -١
  صغر حجم الدماغ -٤                                         اءةالقم - ٣
  حاالت استسقاء دماغ  - ٦          كبر حجم الدماغ                  -٥

  جـ التصنیف على حسب نسبة الذكاء
  اإلعاقة العقلیة الشدیدة-٣  إعاقة عقلیة متوسطة-٢  إعاقة عقلیة بسیطة 

ویطلق علیھم فئة )  ٧٠-٥٥( وتتراوح 
  القابلون للتعلم

ویطلق )  ٥٥-٤٠( وتتراوح بین 
  علیھم القابلون للتدریب

 فما دون ٤٠وتتراوح بین 
  

  التصنیف األكثر شیوعا، وھو تصنیف منظمة الصحة العالمیة والیونسكو
  )١٩إلى  ٠من (وتتراوح نسبة ذكاء ھذه الفئة   معتوه  ضعف عقلي شدید

  )٤٩إلى  ٢٠من (وتتراوح نسبة ذكاء ھذه الفئة   أبلھ  ضعف عقلي متوسط
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  )٦٩إلى  ٥٠من (وتتراوح نسبة ذكاء ھذه الفئة   مأفون  ضعف عقلي بسیط
 Dullأطلق علیھ مصطلح   غباء عادي

or Baskward) (  
  )٩٠إلى ٧٠(وتتراوح نسبة ذكاء ھذه الفئة ما بین 

  /أسباب اإلعاقة العقلیة 

  في االتزان الكیمیائي في أحد مراكز المخ عرضا الختاللأن الضعف العقلي یعتبر  األطباءفیرى 

د یعوق الفرد عن التفاعل مع الضطراب انفعالي شدیإلى أن الضعف العقلي نتیجة  األطباء النفسیونبینما یشیر 
  غیره من الناس أو مع البیئة

  لعجز في االھتمام االجتماعيأن الضعف العقلي قد یحدث نتیجة  علماء االجتماععلى حین یذكر 

  ارة النفسیة واالجتماعیةحیث یرون أن من أسباب الضعف العقلي عدم االستث علم النفس االجتماعيعلماء  

  وعلیھ فقد صنف عبد السالم عبد الغفار ویوسف الشیخ ھذه األسباب إلى أربعة عوامل

وتتضمن عوامل وراثیة عن طریق جینات معینة وقد تحدث اإلعاقة العقلیة نتیجة حدوث   عوامل قبل الوالدة
ب في تكوین الخالیا طفرات في الجینات أثناء عملیة تكوین األجنة أو قد یكون نتیجة عیو

  العصبیة أو نتیجة إلصابة األم بأمراض معینة أو تسمم أثناء فترة الحمل
عوامل أثناء 

  الوالدة
ترجع ھذه العوامل إلى ما یحدث من إصابات للمولود أثناء عملیة والدتھ، كأن یحدث تلف في 

  الجافة أو إسفكسیا الولیدبعض أجزاء المخ، نشأ عنھ اإلعاقة العقلیة كعسر الوالدة أو الوالدة 
عوامل ما بعد 

  الوالدة
ترجع ھذه العوامل إلى ما یحدث للطفل من حوادث بعد والدتھ وخاصة في سن مبكرة، ینتج 
عنھا تلف في بعض أجزاء المخ كالتھاب الجھاز العصبي المركزي أو االلتھاب السحائي أو 

  لحصبة من مضاعفاتااللتھاب الدماغي أو الحمى القرمزیة أو ما ینتج عن ا
وھي تلك األسباب المجھولة التي لم یستطع الباحثون الوصول إلیھا نتیجة تشخیصھم بأن   عوامل غیر محددة

  سبب اإلعاقة العقلیة ال ترجع إلى العوامل السابقة الذكر
  

 

  اللغویة  السلوكیة
 النقص الواضح في التعلیم مقارنة مع أقرانھ من األطفال العادیین -١
  نقص في االنتباه والتركیز على المھارات التعلیمیة -٢
ر المشكالت التعلیمیة حده لدى ثنقص في التذكر وتعتبر ھذه المشكلة من أك-٣

 ً   المعاقین عقلیا

ً أبطأ من  المعاقین عقلیا
  العادیین في اكتسابھم للغة

 

 

 



34 
 

 

ً ھي أخطر من اإلعاقة نفسھا ومن أمثلتھا   مشكالت اجتماعیة-أ اتجاھات المجتمع الخاطئة نحو المتخلفین عقلیا
  القسوة الزائدة - ٣.الحمایة الزائدة  - ٢.إطالق بعض األلقاب واالستھزاء  - ١:

  نظرة الوالدین للطفل المعاق على أنھ عقاب من هللا لھم على أخطاء سابقة  -١  مشكالت أسریة-ب
 رفض الطفل المعاق  - ٣      إنكار بعض الوالدین إعاقة أبناؤھم -٣

  خجل الوالدین من وجود طفل معاق لدیھم - ٤
  .نقص اإلمكانات واألجھزة الالزمة لتعلیم ھذه الفئة -١  مشكالت تربویة-ج

  المؤھلین والمدرسین لرعایة ھذه الفئةنقص المعلمین -٢
ً -١  مشكالت مھنیة- د   .نقص فرص العمل أمام المتخلف عقلیا

  نظرة أصحاب العمل للمتخلف بأنھ أقل إنتاج-٢
  الشعور بعدم الرضا والخوف واالحباط والنقص   مشكالت انفعالیة-ھـ

 

  المبادئ األساسیة في إرشاد أسرة المعاق   المبادئ األساسیة في إرشاد المعاقین بشكل عام 

المعاق لھ جمیع متطلبات الفرد العادي باإلضافة إلى متطلبات -١
  .اإلعاقة 

یحتاج المعاق إلى التدریب على المھارات األساسیة للتوافق -٢
  .مع اآلخرین 

المستمر لالعتماد على نفسھ یحتاج المعاق إلى التشجیع -٣
  وتحقیق االستقاللیة

  .یحتاج المعاق إلى التركیز على مواطن القوة لدیھ -٤

  یحتاج المعاق إلى تقدیم المساعدة لھ وقت الحاجة إلیھا فقط-٥
  

  المعاق ھي مشكلة األسرة كلھا مشكلة -١
یجب االستفادة من فھم األسرة -٢

للشخص المعاق وتشجیعھم على التعاون 
.  

یجب مساعدة األسرة على التخلص -٣
من األزمة النفسیة التي یعانیان منھا 

  .بسبب وجود ھذا المعاق 
یجب إیضاح معنى اإلعاقة لألسرة -٤

وتحدید درجة ھذه اإلعاقة البنھم 
وضرورة التوافق معھا والتعاون في 

  تقدیم الخدمات لھذا الفرد

 

ً دراس-١  اإلرشاد العالجي-أ   .ة شخصیة الفرد المتخلف عقلیا
  دراسة المشكالت النفسیة المرتبطة باإلعاقة-٢

اإلرشاد -ب
  التربوي

  .توفیر فرص التعلیم لھذه الفئة واختیار المناھج المناسبة لھم -١
  تنمیة االستفادة من الحواس الموجودة لدى الفرد المتخلف-٢
  تنمیة االعتماد على النفس بقدر اإلمكان-٣

  وتھتم بالتعلیم واالختیار والتدریب والتأھیل المھني حسب الحالة  اإلرشاد المھني-ج
 : ق ومنھااتبدأ منذ مجيء الطفل المع  اإلرشاد األسري- د

تعدیل نظام اتجاھات األسرة لخدمة المعاق تجنب األخطاء مثل الحمایة  –تقبل الحالة 
  لحالةتخلیص الوالدین من مشاعر الذنب بخصوص ا –الزائدة 
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ً / المحاضرة الثانیة عشرة    )مبتوري األطراف ( فئات المعاقین جسمیا

  :مفھوم البتر 

ھو ذلك الشخص الذي فقد أحد أطرافھ أو أكثر أو حتى كلھا ونتج عنھ إعاقة حركیة أثرت  المصاب بالبتر -
 .على أداؤه ألدواره االجتماعیة

األورام  – الحروب والكوارث الحوادث( وأھمھاھذا وتتعدد أسباب البتر وتختلف من شخص إلى آخر 
  ) واألمراض الخبیثة

  مشكالت مبتوري األطراف

المشكالت 
  النفسیة

 :ومن أھم المظاھر النفسیة ما یلي

  رفض قبول المصاب بالبتر لذاتھ الجدیدة ) ١

  الشعور بالنقص وانتقاص قیمتھ لذاتھ 
بالذنب العتقاد البعض بأن ظھور مشاعر جدیدة كنتیجة لحدوث البتر كالشعور ) ٣

  ذلك انتقام السماء لخطأ ارتكبھ الفرد

ً من جانب المصاب بالبتر للنكوص لسلوك االعتماد على) ٤  غیره كما یكون ھناك میال

استخدام میكانزمات للھروب من ) في كثیر من األحیان(یحاول المصاب بالبتر ) ٥
  واإلسقاط واإلنكار الواقع المؤلم الذي یثیر قلقھ وتوتراتھ كالتعویض 

بینھ وبین  قد یخلق المصاب بالبتر لنفسھ بعض المشكالت عندما ینكر وجود فرق )٦
  تقدم لھ األشخاص اآلخرین إذ أنھ في ھذه الحالة سیرفض كل مساعدة

المشكالت 
الجسمیة 

ومشكالت 
استخدام األجھزة 

  التعویضیة

أن اإلنسان المصاب بالبتر ألحد أعضاؤه أو أكثر من عضو فانھ یفقد وظیفة من 
وظائف ھذا العضو وال یستطیع الحصول على اإلشباع لما ذكر سابقا من نشاط 

حركي لإلنسان وبالتالي ال یستطیع أداء ھذه الواجبات وبالتالي فانھ یجد أمامھ أحد 
 .لنشاط أو العملأن یتجنب القیام با  -١:  الحلول التالیة

  أن یعوض العضو المبتور عن طریق استغالل األطراف المتبقیة لدیھ   -٢

  یؤدي الوظیفة باالستفادة من الطرف الصناعي الذي یحل محل الطرف المبتور  -٣

مشكالت 
  اجتماعیة

المواقف التي تضطرب فیھا عالقات الفرد بمحیطھ داخل األسرة وخارجھا خالل 
االجتماعي أو یمكن أن نسمیھ بمشكالت سوء التكیف مع البیئة أدائھ لدوره 

  :االجتماعیة الخاصة لكل فرد ویمكن أن نوجزھا في 

مشكالت  –مشكالت عالقات اجتماعیة  –مشكالت ترویحیة  –مشكالت أسریة 
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  ومشكالت اقتصادیة –العمل 

  

 

مستوى الوقایة 
 عاقةمن اإل

اإلصابة (
  )بالبتر

العمل على إزالة العوامل التي تسبب حدوث القصور أو اإلصابة بالبتر ویتضمن ذلك  -١
  إجراءات صحیة واجتماعیة

یمكن للخدمة االجتماعیة التدخل لمنع أو تخفیض المضاعفات الناتجة عن حدوث  -٢
  البتر وقد یكون ذلك باالكتشاف المبكر

على  األمن الصناعي في المصانع والشركات وتدریب العاملیناالھتمام بعملیات  -٣
  احتیاطات وسلوكیات تمنع وقوع حوادث البتر

القصور  دراسة وتحلیل الخدمات الوقائیة القائمة في المجتمع للتعرف على نواحي -٤
  فیھا

المستوى 
  العالجي

اإلصابة  مساعدة المصابین بالبتر على مواجھة المشكالت النفسیة الناتجة عن-١
  بالبتر وأھمھا فقدان الثقة بالنفس وعدم تقبل الذات بعد البتر

 مساعدة المصابین بالبتر وأسرھم على القیام بمسئولیاتھم بأكبر كفاءة  -٢

  تحقیق التوازن المتبادل بین األفراد المصابین بالبتر وبیئاتھم االجتماعیة  -٣

عودتھم  لعمل سواء بالعمل علىمساعدة المصابین بالبتر على مواجھة مشكالت ا -٤
  لمھنتھم السابقة أو تأھیلھم على مھن جدیدة

المستوى 
 التأھیلي

  

المساھمة في تحدید البرامج التدریبیة التي تقدم للمعاق بھدف تزویده بالمھارات ) ١
مساعدة المعاق في الحصول على األجھزة التعویضیة إذا ما احتاج إلى ) ٢

  .استخدامھا

المعاقین للتأكد من استفادتھم من عملیة التأھیل والتدریب التي قامت لھم تتبع ) ٣
  وأنھم الحقوا بعمل یتناسب مع قدراتھم كذلك متابعة المعاقین الذین یلتحقون بالدراسة
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  )فئات خاصة من الناحیة االجتماعیة الخلقیة ، مدمني المخدرات ( المحاضرة الثالثة عشرة 

السنوات األخیرة بمشكلة اإلدمان ، وینعكس ھذا االھتمام فیما تقوم بھ الدولة علي اختالف تزاید االھتمام في 
  أجھزتھا من جھود سواء علي المستوي المحلي أو علي المستوي العالمي

المكافحة األمنیة ، القانون ، االتفاقیات الدولیة ، ثم ما بعد ذلك ما :  والذي یتخذ أشكاال متعددة للمقاومة منھا
تتطلبھ جھود الوقایة بأشكالھا المختلفة ثم التوعیة والعالج سواء أكان ھذا العالج طبي أو نفسي أو اجتماعي 

  .وأخیرا إعادة تأھیل ثم إعادة استیعاب اجتماعي للمدمنین في المجتمع بعد شفائھم

  :ان المخدرات مفھوم إدم

بأنھ الحد الذي تفسد معھ الحیاة االجتماعیة والمھنیة للفرد المدمن حیث یصل إلي صورة مركبة  یعرف اإلدمان -
 معقدة تتمیز ببعض السمات مثل الرغبة الملحة في تكرار التعاطي واالتجاه نحو زیادة الكمیة 

عرفتھ دوائر المعرفة العالمیة بأنھ الحالة التي یحتاج الفرد فیھا إلي االستمرار في تناول  واإلدمان     -
الكحولیات والمخدرات وبالتالي یصبح نوعا من االعتیاد والذي إذا توقف عنھ الفرد أصیب بأعراض جسمانیة 

  وھذیان نفسي مثل الھالوس والتشنجات العصبیة

النشاط الذھني والحالة النفسیة لمتعاطیھا ، إما  ىقاقیر التي تؤثر علبأنھا مجموعة الع وتعرف المخدرات
  بتنشیط الجھاز العصبي المركزي أو بإبطاء نشاطھ ، أو بما تؤدي إلیھ من ھلوسة وتخیالت 

جواھر منبھة أو مسكنة من شأنھا إذا استخدمت في غیر  ىھي كل مادة خام أو مستحضرة تحتوي عل كما أنھا -
  یة والصناعیة الموجھة أن تؤول إلي حالة من التعود أو االعتماد علیھا األغراض الطب

 

  حسب لونھا
أطلق علیھا المخدرات  مخدرات داكنة اللون

  السوداء كالحشیش واألفیون
أطلق علیھا المخدرات  ومخدرات لیست داكنة اللون

  كالھیروین والكوكایین البیضاء
  حسب خطورتھا

  كالمسكنات والمھدئات صغرى  كالھیروین واألفیون مخدرات كبرى
  

  تأثیرھا على الجھاز العصبي
  ومنھا الكوكایین والقات واالمفیتامینات وأشباھھا والتي منھا الكبتاجون  المنبھات أو المنشطات

  ومنھا الباربیتورات والسیكونال  المنومات والمھدئات
  ومنھا األفیون والمورفین والھیروین  المھبطات

 LSDزیت الحشیش  وعقار  –الماریجوانا  –ومنھا مشتقات القنب الحشیش   المھلوسات
  المھلوس
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  وفق أصلھا تصنیفھا
  المواد المستخرجة من النباتات مثل الحشیش واألفیون ونبات شجرة  الكوكا والقات   المخدرات الطبیعیة
  المخدرات المصنعة

  )النصف تخلیقیة(
تستنتج من المخدرات الطبیعیة ثم یجرى علیھا بعض العملیات الكیمیائیة البسیطة التي  

  تجعلھا في صورة أخرى مختلفة ومن أمثلتھا المورفین والھیروین، والكوكایین
التي ال ترجع إلى أصول طبیعیة وإنما عبارة عن مواد كیمیائیة تحدث نفس تأثیر  يوھ  المخدرات التخلیقیة

الطبیعیة والمصنعة، ومنھا بعض المھلوسات واالمفیتامین وأشباه االمفیتامین المخدرات 
وھذا  ،)الروش(ویدخل ضمنھا الكبتاجون، ومواد أخرى تعرف بین المدمنین باسم 

المصطلح یعتبر أحد المصطلحات المتداولة في المملكة العربیة السعودیة، ویعبر عن 
، وھي حبوب )روش لألدویة(مصنعة من شركة جمیع األدویة النفسیة المضادة للذھان ال

مثبطة للجھاز العصبي المركزي تسبب تخدیرالجسم، وسوء استعمالھا یؤدي إلى سرعة 
  اإلدمان

  

 
وأھمھا اضطراب الشخصیة، وخاصة االضطراب العاطفي والتوتر المستمر وعدم   أسباب نفسیة

ً وسوء  االستقرار والقلق واالكتئاب والوساوس القھریة والھروب من الواقع المؤلم نفسیا
  التوافق أو عدم االرتواء أو الضعف الجنسي والمشكالت الشخصیة واالنفعالیة 

المدمنین، والخضوع للضغط واإلغراء، وتیسیر الحصول على وأھمھا رفاق السوء من   أسباب اجتماعیة
مواد التعاطي، مع الترغیب والتھدید باإلضافة إلى حب االستطالع والفضول، على سبیل 

  لمدمنینا تقلیدالتجریب، والتدلیل الزائد لألبناء ونقص الرقابة على تصرفاتھم  و
أسباب حیویة 

  )بیولوجیة(
  : وأھمھا

  ى العقار؛ أي إساءة استخدام العقار المسموح بھ طبیا إلى درجة اعتماد الجسم عل.١
اآلالم الجسمیة، ومحاولة التخلص من األلم الجسمي للمرض، خاصة في األمراض .٢

  .المزمنة أو المستعصیة،واآلالم المتكررة في حالة العالج المستمر لتھدئة اآلالم الجسیمة
  "وصفة طبیة"دون  سھولة صرف العقاقیر الطبیة من الصیدلیات.٣

  

 
آثار 
  جسمیة

  ما یحدث في الجھاز العصبي خاصة المخ والمخیخ والحبل الشوكي واألعصاب
آثار سیئة على وظائف سائر أجھزة الجسم مثل الجھاز الدوري والجھاز التنفسي والجھاز وھناك 

  واإلیدزالھضمي، حیث تصاب بأمراض مثل أمراض الدم والقلب والصدر والكبد 
  وقد یحدث الموت المفاجئ. الصرع والرعشة والتشنج والضعف الجنسي

 آثار
  اجتماعیة

ھیمنة سلوك البحث عن مادة التعاطي، واإلھمال، وتفكیك األسرة، واالنخراط في السلوك 
اإلجرامي، والمعاناة من األمراض الجنسیة، والسرقة، والعنف، والتعرض للحوادث، وانخفاض 

  والبطالة، وربما اإلقبال على الدعارةاإلنتاج، 
آثار 
  سیاسیة

ظھور وسطوة الزراع والصناع والتجار في مواد التعاطي، وھم عصبة من األشرار على المستوى 
  المحلي واإلقلیمي، والعالمي، وھم على مستوى عال من التنظیم، یكونون شبكات ذات خطط

للكسب غیر المشروع، ویستھدف بعضھا تحطیم وتنتھج ھذه الشبكات أسالیب ال إنسانیة  مدروسة
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  الشباب بدوافع قد تصل إلى دوافع سیاسیة تستھدف إضعاف قوى دول معینة مستھدفة
  

 

المسئولیات واألعمال التي یؤدیھا األخصائي االجتماعي في الخدمة االجتماعیة في المؤسسات المختلفة  -١
 .الخاصة برعایة اإلدمان علي أي مستوي من مستویات الممارسة المھنیة 

  .مساعدة المدمن وأسرتھ علي المواجھة الفعالة للمواقف والصعوبات التي تحد من تعافیھ  -٢

  . جمع وتصنیف وتحلیل البیانات المرتبطة باحتیاجات المدمن -٣

  لمساعدة المدمنین إجراء أبحاث لتحدید الموارد التي یمكن استخدامھا -٤

 .المساھمة في توفیر البیانات التي یحتاجھا فریق العمل بالمؤسسة  -٥

  . المساھمة في زیادة كفاءة تقدیم الخدمات التي تقدم للمدمنین -٦

  .زیادة فعالیة استثمار الموارد المتاحة في المؤسسة التي یعمل بھا االخصائي االجتماعي -٧

  .فھم طبیعة احتیاجات ومشكالت المدمنینمساعدة فریق العمل علي  -٨

  .مساعدة المدمنین في التعبیر عن أنفسھم ومشاعرھم  -٩

  .التدخل إلزالة أي معوقات تعوق عملیة التعافي  -١٠

  .مساعدة المدمنین علي استخدام قدراتھم الذاتیة لمواجھة المشكالت التي یتعرضون لھا  -١١

 .بینھ وبین األنساق األخرى المجتمع  مساعدة المدمنین علي إقامة ترابط -١٢

  .تیسیر التفاعل وبناء عالقات جدیدة بین المدمنین واألنساق المختلفة بالمجتمع  -١٣

  .القیام بوضع خطة والمساھمة في إنجازھا لمساعدة المتعافین حتى ال یعودوا لإلدمان من جدید  -١٤

  الخدمات المقدمة للمدمنین لتحقیق أھدافھا القیام بالدراسات العلمیة للعمل علي تطویر أشكال -١٥

  

  )الموھوبون ) ( الالسواء االیجابي ( فئات خاصة ( المحاضرة الرابعة عشرة 

 والموھبة تختلف عن الھوایة ، ولكنھا تتمیز بالخصوصیة، ھي قدرة متمیزة وذاتیة الموھبة -

 . توجد لدى الفرد منذ نشأتھ لكنھا تتبلور عن طریق التدریب والتزود بالمعرفة فالموھبة -

فنستطیع أن نكتسبھا ونخلقھا داخل نفوس األطفال ولكن البد أن نراعي مسألة تقاربھا وتناسبھا  أما الھوایة  -
 مع إمكانیات الطفل ورغباتھ 
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میز عن بقیة أقرانھ في مجال أو أكثر من ھو من وھب استعدادات وقدرات غیر عادیة أو أداء مت الموھوب -
 المجاالت التي یقدرھا المجتمع بغض النظر عن زمن اكتشاف الموھبة

 بنمو لغوي یفوق المعدل العام ، ومثابرة في المھمات الصعبة یتصف إن الطفل الموھوب   -

ھو الشخص الذي یظھر أداء متمیزا في جمیع النواحي ولدیھ قدرات عقلیة  :فالتعریف النظري للموھوب  -
عالیة ولدیھ قدرة على التحصیل في مختلف المجاالت وكذلك ھو الذي لدیھ قدرة على اإلبداع وحل 

المشكالت ویتمتع بقدرات قیادیة واالستقاللیة في التفكیر ویتمتع بااللتزام وكذلك یستطیع تطویر نفسھ 
 .وبشكل دائم باستمرار

  

  لدیھ قدرة على حل المشاكل*   لدیھ قدرات عقلیة *   لدیھ قدرات إبداعیة عالیة *    یتمتع بأداء متمیز * 

  یطور نفسھ باستمرار*      . یتمتع بااللتزام*   لدیھ استقاللیة في التفكیر*   یتمتع بقدرات قیادیة * 

مجموعة من الخصائص والتي تظھر علیھم في مرحلة الطفولة، من أھم ھذه الخصائص ما ویتسم الموھوبین ب
   یلي

  فھم یمتلكون قدرات ھائلة على التفكیر وفھم المعاني، والقدرة على تولید األفكار  قدرة متمیزة على التفكیر
الفضول العلمي والرغبة 

  في الفھم
حولھم وإلقاء األسئلة العمیقة وھذا الفضول یدفعھم إلى التعرف على كل ما 

  واكتشاف أنفسھم
البحث عن كل ما یثیر 

  عقولھم
ًألشیاء المعتادة بل یبحثون عن كل ما ھو مثیر   فھم ال تستھویھم غالبا ا

الرغبة في تحقیق ما ھو 
  أفضل

كثر  ً فالموھوب لدیھ رغبة دائمة بتحقیق األفضل وھذه الرغبة تجعل عقلھ متطورا أ
  بح جسده قاصرا ًعلى تلبیة متطلبات عقلھمن جسده، حیث یص

الرغبة في الدقة وعملیات 
  التفكیر المركبة

ً بطریقة دقیقة، كل جزء فیھ یعتمد على  حیث ال یستطیع رؤیة ما حولھ إال مركبا
  اآلخر

الحساسیة المفرطة 
  والحس األخالقي المبكر

  فكریة عالیة فالموھوب سریع التأثر من الصغر، ولدیھ حساسیة عاطفیة وحساسیة

القدرة على التحلیل 
  والوعي الحاد بالذات

ینظر الموھوب نظرة تحلیلیة لألمور فھو قادر على تفكیك المعضالت ورؤیة 
  أجزائھا على حدة

اإلحساس بالمظلومیة 
  :ومساءلة رموز السلطة

ینفعل الموھوبون بالظلم الواقع علیھم أو على غیرھم على حد سواء، وھذا 
  بالظلم یدفعھم إلى مساءلة القوانین ورموز السلطةاإلحساس 

  

 

  مشكالت مھنیة  مشكالت انفعالیة  مشكالت معرفیة
المشكالت المرتبطة بالمناھج 
الدراسیة والتحصیل الدراسي 

وتتمثل في وجود مشكالت 
تكیفیة حادة للطلبة 

وتتحدد في أن معظم الطلبة الموھوبین 
یستطیعون النجاح في حقول دراسیة ومھنیة 
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وأسالیب التعلیم والتقییم والتجمیع 
التي یواجھھا الطلبة الموھوبین في 

  المراحل الدراسیة المختلفة
ومنھا عدم كفایة المناھج الدراسیة 

ًخصائصھم المعرفیة ،  العامة وفقا ل
ًدني التحصیل  ومنھا أیضا ت

  الدراسي

الموھوبین، وترجع عادة 
للحساسیة المفرطة والحدة 

االنفعالیة في تعامل 
الموھوبین مع ما یدور في 

محیطھم األسري 
واالجتماعي والمدرسي 
  بشكل عام

عدیدة نظرا لتنوع قدراتھم واھتماماتھم، إال 
 –أن تعدد الخیارات الدراسیة المتاحة لھم 

إال أنھ ربما یقود  –بقدر ما ھو حالة إیجابیة 
إلى حالة من اإلحباط عند مواجھة موقف 

  الختیار مع نھایة مرحلة الدراسة الثانویةا

  

 

  االحتیاجات النفسیة
 .الحاجة إلى االستبصار الذاتي باستعداداتھم والوعي بھا وإدراكھا -
  .الحاجة إلى االعتراف بمواھبھم وقدراتھم -
  .االستقاللیة والحریة في التعبیرالحاجة إلى  -
  .الحاجة إلى توكید الذات -
  .الحاجة إلى الفھم المبني على التعاطف، والتقبل من اآلخرین -
  .الحاجة إلى احترام أسئلتھم وأفكارھم -
  .الحاجة للشعور باألمن وعدم التھدید -
  الحاجة إلى بلورة مفھوم موجب عن الذات -

  والمعرفیةاالحتیاجات العقلیة 
 .الحاجة إلى االستطالع واالكتشاف والتجریب -
  .الحاجة إلى مھارات التعلم الذاتي واستثمار مصادر التعلم والمعرفة -
  .الحاجة إلى المزید من التعمق المعرفي في مجال الموھبة والتفوق -
  .خاص في التفكیر والتعلمالحاجة إلى مناھج تعلیمیة وأنشطة تربویة متحدیة الستعداداتھم، وأسلوبھم ال -
  الحاجة إلى اكتساب مھارات التجریب والبحث العلمي -

  الحاجات االجتماعیة
 .الحاجة إلى تكوین عالقات اجتماعیة مثمرة، وتواصل صحي مع اآلخرین -
  .الحاجة إلى اكتساب المھارات التوافقیة ، وكیفیة التعامل مع الضغوط -
  .المشكالت والصعوبات االنفعالیةالحاجة لتنمیة مھارات مواجھة  -
  .الحاجة لوجود بیئة اجتماعیة محفزة، تسمح بتعلمھم من أشخاص لھم االھتمامات نفسھا -
  .الحاجة لتعلم أسالیب اتخاذ القرارات السلیمة في إطار القدرة على طرح البدائل -
  .التخطیط السلیم للعالقات والحیاة والمستقبل -
  

 

  )النسق المستھدف ( التعامل مع الطالب الموھوبین أنفسھم  - :أوالً 
  اكتشاف الفائقین والموھوبین من الطالب في المدرسة من خالل األنشطة االجتماعیة - ١
تخدام األسالیب المتعارف علیھا في المساھمة في إجراء االكتشاف المبكر لحاالت التفوق عن طریق اس -٢
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  االختبارات التحصیلیة ، مالحظات المعلمین ، مقاییس الذكاء " ذلك مثل 
  االتصال بھؤالء الطالب وتوثیق الصالت بھم وإقامة عالقة مھنیة -٣
 تتبع ھؤالء الطالب والتعامل المھني مع أي مشكالت تواجھھم والعمل على مساعدتھم في مواجھتھا  -٤ 

  اقتراح وتخطیط وتنفیذ ما یراه من مشروعات أو خدمات تقدم للطالب الموھوبین  -٤
  االتصال بالھیئة التدریسیة الخاصة بھؤالء الطالب ومناقشتھم في سبل رعایتھم  -٦
  تھماستخدام وتوظیف أسالیب الممارسة المھنیة المختلفة في الخدمة االجتماعیة لمساعد -٧

 ً   مدرسةالتعامل مع نسق ال: ثانیا
تنشیط روح التعاون والمسئولیة التضامنیة داخل مجتمع المدرسة الواحدة بین اإلدارة المدرسیة وجمیع ١

  العاملین وأولیاء األمور والطلبة أنفسھم للنھوض بالعملیة التعلیمیة
ة وضع إستراتیجیة للبرامج واألنشطة المدرسیة الفنیة والریاضیة والعلمیة واالجتماعیة والثقافی -٢

  والترویجیة
إعداد برنامج شامل حول التفوق والموھوبین وأسس رعایتھم، یشارك فیھ أعضاء الھیئة التدریسیة  -٣

  بالمدرسة، وذلك لتبادل اآلراء واكتساب المھارات التي تثري تعاملھم من الطالب الموھوبین
 االھتمام بتعدد األنشطة الالصفیة داخل نسق المدرسة ، لتتناسب مع قدرات الطالب الموھوبین  -٤ 

٥-  ً ً والمنھج الدراسي خصوصا   اقتراح ما یلزم لتحسین مناخ العمل في مجتمع المدرسة عموما
  

 ً   )المجتمع المحلي المحیط بالمدرسة –األسرة ( التعامل مع النسق المحیط : ثالثا
  التعامل مع نسق المجتمع المحلي المحیط بالمدرسة  ةسالتعامل مع نسق المدر

عقد اللقاءات المستمرة بین أولیاء أمور  -١
الطلبة بصفة عامة والموھوبین بصفة خاصة 

وبین اإلدارة والمدرسین، لتعمیق مفھوم 
  التفوق 

التأكید ألولیاء أمور الطلبة أن الطالب  -٢
الموھوب والمتفوق لیس بالضرورة أن یكون 

ً في كل المجاالت   . متفوقا
تبصیر أولیاء األمور بأھمیة أسالیب  -٣

المعاملة الوالدیة السویة ، كالدفء ، والحنان 
والتفھم ، واالھتمام ، والتقدیر والمساندة 

والتشجیع في نمو شخصیة أبنھم الموھوب 
  والمتفوق 

أن یقوم األخصائي االجتماعي بالبحث واالتصال بمصادر ١
عض المؤسسات تمویل إضافیة متمثلة في إسھام وتحفیز ب

المعنیة في المجتمع المحیط بالمدرسة على المشاركة المالیة أو 
  العینیة 

االتصال ببعض المصانع والمؤسسات والمراكز البحثیة  -٢
من أجل استضافة وتمویل األنشطة الالصفیة والتي یمكن 

  تنفیذھا خارج مجتمع المدرسة
المحیط تنظیم لقاءات مع القادة والبارزین في المجتمع  -٣ 

بالمدرسة حول القضایا المجتمعیة المعاصرة ، وخلق حوار 
  بناء مع الطلبة الموھوبین والمتمیزین 

المشاركة في المعارض واالحتفاالت القومیة التي یقیمھا  -٤
المجتمع ببعض برامج وأنشطة الطلبة الموھوبین في مجاالت 

/ جیة تكنولو/فنیة/ ریاضیة / النشاط المدرسي المختلفة علمیة 
  اجتماعیة/ مسرحیة / زراعیة 

االستفادة من وسائل اإلعالم على مستوى المجتمع المحلي  -٥
وأھمیة . المحیط بالمدرسة لوضع صورة صحیحة للتفوق

االھتمام برعایة الموھوبین وتبنى موھبتھم في المجاالت 
  المختلفة ونشرھا على أھالي المجتمع

 

 


