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 احملاضرة االوىل

 
 النسق األسري واإلعاقة :

كذلك دافع املهنيون عن حتسني نوعية ، أولياء األمور هم الذين أوصلوا التربية اخلاصة إىل وضعها الراهن عرب أصوام اجلماعية
والعدالة  ادئ حقوق اإلنسانوتؤكّد األدبيات أن اتمعات املعاصرة تستمر يف بذل اجلهود لتطبيق مب.  اخلدمات لألطفال واألسر

كذلك تؤكد أدبيات التربية اخلاصة على ضرورة زيادة االهتمام .  االجتماعية، وتكافؤ الفرص، وقبول التنوع، ومناهضة التمييز
ن تسهم يف وأنه بإمكان خربم أ، على اعتبار أم خرباء يف جمال العناية بأطفاهلم واملشاركة يف تقدمي اخلدمات هلم، بأولياء األمور

.التخطيط للعناية بأطفاهلم املعوقني وتقدمي اخلدمات املساندة هلم وتعليمهم  
 يتضمن منوذج النسق األسري أربع مكونات :-

 : تعطي لكل أسرة هوية فريدة ختتلف عن غريها، وتشمل ..  اخلصائص األسرية/ املكون األول 

  ) نوع اإلعاقة وشدا( خصائص اإلعاقة
  ) حجم األسرة، خلفيتها الثقافية حالتها االجتماعية( ةاخلصائص األسري

   )احلالة الصحية، ظروف خاصة مثل سوء معاملة الطفل أو الزوجة، الفقر(لكل فرد يف األسرة  اخلصائص الشخصية
 اإلعاقة على كل ويهتم بالتفاعالت بني أفراد األسرة مما يساعد األخصائيني على تقييم تأثري ..  التفاعل األسري/ املكون الثاني 

 .طرف

                      . ويشمل كل املهام احلياتية املتداخلة لألسرة والضرورية لتلبية احلاجات األسرية ..  وظائف األسرة /  املكون الثالث
   : نقاط هي ٧ومت ترتيب تلك الوظائف يف 

  الترفيهية  -الوظائف التروحيية ....... مأكل وملبس  –وظائف الرعاية اليومية  استخدام الدخل األسري –الوظائف االقتصادية 
  .الوظائف التعليمية واملهنية  - الوظائف الوجدانية  - وظائف هوية الذات 

وتتضمن سلسلة التغريات اليت تطرأ على األسرة وردود األفعال حنو ميالد الطفل   .. جمرى دائرة حياة األسرة/ املكون الرابع 
   .املعوق ومنوه

  : استناداً إىل املبادئ التاليةاىل الدعوات الستخدام منحى تقدمي حنو توظيف واستخدام الربامج العالجية مبشاركة أولياء األمور وتتو

   ).Lerner, 2000(إن التعلم حيدث يف بيئة الطفل واألسرة الطبيعية  -١
   .يعيوهو حيدث بشكل طب، هناك إمكانية للوصول مباشرة وباستمرار إىل السلوك -٢
واحتماالت استمراريته إذا كان السلوك قد مت تعلمه يف بيئة الطفل الطبيعية ، تزيد احتماالت تعميم السلوك الذي مت تعلمه -٣

   .وعلى أيدي األشخاص الطبيعيني الذين يقومون على رعاية الطفل
  .التعليميةفثمة فرصة ألن تشارك األسرة كامالً يف العملية ، إذا حدث التعليم يف املرتل -٤

   .واليت يتعذر التعامل مع عدد كبري منها يف غرفة الصف، هناك إمكانية للتعامل مع كل السلوكيات -٥
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سيزودهم باملهارات الضرورية للتعامل مع السلوك اجلديد يف حال ، الذين هم عوامل تعزيز طبيعية، إن تدريب أولياء األمور -٦
   .حدوثه

   .تصبح إمكانية تفريد األهداف التعليمية واقعاً عملياً، سري يتعامل مع الطفل ووالديه فقطمبا أن املعلم األ، وأخرياً -٧
كما أن دعم اآلباء وتشجيع جهودهم، هو الذي حيقق سلوك أبنائهم املطلوب، وهذا ميكن أن يتم بأن تقوم إدارات التربية اخلاصة 

حماضرات وتوزيع نشرات والسماح لآلباء باملشاركة من خالل جمالس بإعداد برامج خاصة لآلباء، كعقد ندوات ومؤمترات وإلقاء 
.  اآلباء، وإعداد جلسات إرشاد مجعي مفتوحة لآلباء، إن كل ذلك من شأنه أن يفعل التواصل بني اآلباء ومؤسسة التربية اخلاصة

  والعمل على عقد االجتماعات البناءة معهم، وإقامة العالقات الطيبة ما بني املعلمني وأولياء األمور ،ومن طرق إحداث التعاون
  .واالستماع إىل آراء اآلخرين ،وإبداء املقترحات ،واملعلومات  لتبادل اخلربات 

  -:  وهناك مخسة من جماالت املهارات الالزمة لتأهيل متخصصني يف تدريب أولياء األمور هي
القدرة على تقدمي معلومات ،  تنفيذ التدخل العالجي مع الطفلاملهارة يف، مهارة الفهم اجليدة الستراتيجيات التدخل العالجي

ولكي يكون لديهم االستعداد اجليد لتدريب .  وتقدمي تغذية راجعة حمددة وواضحة، التدريب الفردي، واضحة مع أمثلة واقعية
  ارات حمددة للتفاعل مع أولياء األمورومه، حيتاج املهنيون إىل معرفة جيدة مبفاهيم اخلدمات املتمركزة على األسرة، أولياء األمور

  .ومهارات لتعليم أولياء األمور  ، ومعرفة واسعة مبجاالت النمو املختلفة
يفترض العاملني يف جمال اإلرشاد أن الناس غالبا ما يطورون مشاكلهم أثناء االنتقال من مرحلة منائية إىل أخرى، ويدفع العالج 

  : تتمثل فيما يليمع احلياة األسرية، األسرة حنو مرحلة منائية تتالئم 

  السنوات الوسطى من الزواج - ميالد وتربية الطفل - السنوات األوىل من الزواج - ما قبل الزواج –مرحلة فترة اخلطوبة 
  .التقاعد والشيخوخة  فطام وعزل الوالدين عن الطفل

     Counseling Services:  خدمات اإلرشاد
إذ تركز خدمات إرشاد الفرد .  وخدمات إرشاد أولياء األمور، إرشاد الفرد املعوقخدمات  : جانبنيوتتمحور هذه اخلدمات يف 

وتعلّم ، واختاذ القرارات الفعالة، تطوير املعرفة الذاتية: مثل(املعوق على االحتياجات واالهتمامات والقضايا املتعلقة مبراحل منوه 
وتطوير موقف إجيايب ، والوصول لألهداف األكادميية، شاركة يف التخطيط للمستقبلوامل، وحتسني املسؤولية، االختيارات الصحية

 ).          والتعرف على نقاط القوة واالستفادة منها، حنو التعلم

ما في.  يساعد يف دعم اخنراط وتفاعل األطفال املعوقني، وأخصائيني معينني، باإلضافة إىل أن اإلرشاد اجلماعي من قبل أقران آخرين
  .  وتقدمي اإلرشاد املتعلق بإعادة التأهيل، ومشاركتهم، تركز خدمات إرشاد أولياء األمور على تدريب الوالدين

  :تدريب وإرشاد أولياء األمور  
وتزويدهم مبعلومات حول تطور ، يعين مساعدة أولياء األمور يف فهم حاجات أبنائهم" خدمات إرشاد أولياء األمور"إنّ مفهوم 

وتتطلب الصعوبات .  ومساعدة أولياء األمور يف اكتساب مهارات ضرورية تسمح هلم بدعم تنفيذ خطة الطالب الفردية . طفلهم
إىل  ويهدف اإلرشاد األسري).  (CASE & PIA, April 2003اليت تفرضها اإلعاقة على األسرة تقدمي اخلدمات اإلرشادية 

من خالل توعية الوالدين وتثقيفهم بأساليب التنشئة األسرية واالجتماعية  حتقيق سعادة واستقرار واستمرار األسرة ويتم ذلك
  . السليمة ألبنائهم املعوقني، ومساعدم يف حل وعالج املشكالت واالضطرابات األسرية الناجتة عن وجود أطفال معوقني يف األسرة
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يت تساعد األهل يف تعزيز الدور احليوي الذي يؤدونه يف حياة هذا؛ ويعد تدريب وإرشاد أولياء األمور من اخلدمات املساندة اهلامة ال
عندما ، وقد كشفت عشرات الدراسات مؤخراً أن معلمي التربية اخلاصة يرون أم يصبحون أكثر فاعلية وأكثر دافعية.  أبنائهم

تثقيف أولياء األمور وتزويدهم  وتعليم أولياء األمور وتدريبهم هدفه الرئيسي.  يتعاون أولياء األمور معهم ويدعمون جهودهم
  .وليس تشجيعهم أو دعمهم اجتماعيا، باملعلومات
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 احملاضرة الثانيه
 إرشاد ذوي احلاجات اخلاصة وأسرهم

 
 مقدمة :- 

عدة اآلخرين على التكيف وحل بل يستدعي من املرشد صفات ومهارات معينة ليكون ناجحا يف مسا، اإلرشاد ليس عملية سهلة
أما املرشد الذي يتعامل مع األفراد من ذوي احلاجات اخلاصة وأسرهم فال يقل أمهية عن املرشد الذي يتعامل مع .  مشكالم

لذلك عليه أن ميتلك كفايات ومهارات مرشد العاديني مع مراعاة بعض ، وإمنا هناك بعض اخلصوصية يف العمل، األفراد العاديني
 االعتبارات اخلاصة 

 ما هو اإلرشاد ؟
وتطور هذا املفهوم مبرور الوقت حىت أصبح ينظر إليه على أنه ،ظهر مفهوم علم النفس اإلرشادي يف فترة متقدمة من القرن املاضي

ولعل . يوالعالج،والتنموي،اإلرشاد الوقائي:علم وفن وممارسة، يهدف إىل تيسري تفاعل اإلنسان مع بيئته ضمن ثالثة أدوار هي
 أوضح تعريف لعلم النفس اإلرشادي هو التعريف اإلجرائي الذي تبنته رابطة علم النفس األمريكية،والذي ينص على أن 

علم النفس اإلرشادي هو :- جمموع اخلدمات اليت يقدمها أخصائيو علم النفس اإلرشادي،لتيسري السلوك الفعال لإلنسان خالل 
.لها مع التأكيد على اجلوانب اإلجيابية للنمو والتوافق يف إطار مفهوم النموعمليات منوه على امتداد حياته ك  

وتهدف هذه اخلدمات إىل مساعدة األفراد على اكتساب أو تغيري املهارات الشخصية االجتماعية وحتسني التوافق ملطالب احلياة 
واألسر يف كل ، واألزواج، من هذه اخلدمات األفرادويستفيد . واكتساب العديد من مهارات حل املشكالت واختاذ القرار،املتغرية

مراحل العمر دف التفاعل بفاعلية مع املشكالت املرتبطة بالتعليم واالختيار املهين والعمل واجلنس والزواج والصحة واألسرة وكرب 
أو الصحة ويف املؤسسات  وتقدم هذه اخلدمات يف مؤسسات للتربية والتأهيل.السن واإلعاقة سواء كانت اجتماعية أو جسمية 

.العامة واخلاصة   
 من هم ذوي احلاجات اخلاصة ؟ 

نستطيع التعرف على مفهوم ذوي احلاجات اخلاصة من خالل مفهوم التربية اخلاصة والذي يشري أا "جمموعة الربامج التربوية 
م على تنمية قدرام املتخصصة واليت تقدم لفئات من األفراد غري العاديني ملساعدم ومساعدم إىل أقصى حد ممكن وحتقيق ذوا

على التكيف". أما األفراد الغري عاديني أو ذوي احلاجات اخلاصة فهم: أولئك األفراد الذين ينحرفون عن املتوسط احنرافا ملحوظا 
 من النواحي األربع: العقلية أو اجلسمية أو االنفعالية أو االجتماعية، طريف املنحىن إىل الدرجة اليت حيتاجون فيها اىل برامج تربوية .

 
يف ضوء العرض السابق ملفهومي التربية اخلاصة واألفراد ذوي االحتياجات اخلاصة نستدل على مدى حاجة هؤالء األفراد إىل 

اإلرشاد بسبب ما يعانوه من ضغوط  وإحباطات وحاجات ختتلف عما حيتاجه األفراد العاديني.  ولعل أهم األهداف التي حيققها 
 اإلرشاد لذوي احلاجات اخلاصة وأسرهم ميكن تلخيصها فيما يلي: 

.توفري الدعم االجتماعي واالنفعايل هلم وألسرهم -   
.تعليم وتثقيف الفرد وأسرته من خالل الربامج التدريبية الفردية واجلماعية -  
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.جتماعيمساعدم يف عالج املشاكل السلوكية واالنفعالية ومساعدم على التكيف اال  -  
املسامهة يف تنمية قدرام إىل أقصى حد ممكن وتطوير مهارام احلياتية اليت تساعدهم على االستقالل إىل أقصى درجة  - 

.يستطيعوا   
.مساعدة أفراد األسرة واحمليطني بذوي احلاجات اخلاصة يف حتقيق الفهــــم األفضل ملشكالم -    

لسنة ) ١٢(مثل قانون رعاية املعاقني األردين رقم ،رهم باالمتيازات والتشريعات املمنوحة هلمتوعية ذوي احلاجات اخلاصة وأس -
١٩٩٣.  

.تعريفهم باملؤسسات التربوية واالجتماعية الصحية اليت ختدم أفراد هذه الفئات -   
ل االقتصادي لذوي احلاجات ما أمكن ذلك تعريفهم باملهن املتوفرة يف البيئة احمللية وأماكن التدريب املناسبة هلم لتوفري االستقال -
).٢٠١٠حيىي،(   
.وحىت يتمكن املرشد من حتقيق هذه األهداف ال بد له من خصائص شخصية ومهارات خاصة وخربة -  

  خصائص املرشد الفعال:
 اخلصائص الشخصية للمرشد الفعال:-

إن شخصية املرشد تعترب مكون حساس يف حتديد فعالية عملية اإلرشاد. وهناك عدد من اخلصائص املرتبطة بفعالية املرشد ومنها :  
.التوجه حنو أهداف حمددة وغريها من اخلصائص،اإلخالص ،االنسجام ،االستقرار والثبات    

.وهناك تأكيد على أمهية اخلصائص الشخصية للمرشد واليت تفوق مهاراته ومعلوماته أمهية عملية اإلرشاد الفعالة  
 ومن أهم اخلصائص الشخصية للمرشد الفعال ما يلي:-

  الكفاءة العقلية :
كم علية أن ، كما عليه ان يتمتع بالرغبة والقدرة على التعلم ، على املرشد أن يتمتع بقاعدة معرفية حول أهم النظريات اإلرشادية 

.يتخذ اإلجراء الصحيح بسرعة   
  احليوية والنشاط:

جسديا وعلى املرشد أن يكون نشيطا خالل جلساته وان حيتفظ ذا النشاط أطول تستزف عملية اإلرشاد طاقة املرشد انفعاليا و
.وقت ممكن  

  املرونة : ال يكون املرشد الفعال مقيدا مبجموعة من االستجابات احملددة، وإمنا يكيف ما يفعله وفقا ملا يليب حاجات مسترشديه.
الدعم : يشجع املرشد مسترشديه على اختاذ قرارام املستقلة ، كما يساعدهم على التسلح باألمل والقوة يف حيام ، ويتجنب 

   املرشد أن يقوم بدور املنقذ هلم 
  الشعور باملودة حنو اآلخرين :

.أن يتمتع املرشد بالرغبة يف العمل على حتقيق مصلحة املسترشدين من خالل أساليب بناءة تشجع استقالهلم  
  الوعي الذاتي :

عليهوقم ومشاعر ومن قدرته على إدراك العوامل اليت تؤثر ، ن معرفة املرشد بذاته ومبا حيمله من اجتاهات وهذه اخلاصية تنبع م   
  الوعي باخلربات الثقافية :

تهخرى واملختلفة ثقافيا عن ثقافتعين قدرة املرشد على الشعور بالراحة خالل تعامله مع األفراد من الشعوب األ  
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وقد قام كل من شرترز وستون بوضع جمموعة من اخلصائص والكفاءات اليت جيب أن يتمتع ا املرشد لتكون عملية اإلرشاد 
 ناجحة وتقع هذه اخلصائص يف جمموعات هي :- 
Attitudes and Beliefs : االجتاهات واملعتقدات  - 

  االهتمام هي رشدامل يف تتوفر أن جيب خاصية واهم إرشادية عالقة أي يف وجوهري أساسي عنصر املرشد شخصية تعترب
فكل الناس مبساعدة مهتم شخص ولكنه واسعة مبعرفة ومتتع متعلم شخص املرشد ورن قال فكما  
 مع خالهلا من ويتعامل ا يستجيب اليت الطريقة على تؤثر اإلنسان طبيعة حول املرشد اعتقادات أن كما تعلم يستطيعون الناس

 املسترشدين
Race,Sex,Age :العرق اجلنس العمر - 

يعتقد فونتريس أنه من الصعب على مرشد أبيض البشرة أن حيافظ على عالقات جيدة مع مسترشدين من البشرة السوداء وبصورة 
.مماثلة قد جيد املرشد أسود البشرة صعوبة يف التواصل مع مسترشدين لون بشرم بيضاء    

اإلرشاد ويف النهاية مت التوصل إىل أن جنس املرشد عامل  كما مت إجراء عدة دراسات حول طبيعة تأثري جنس املرشد على فعالية
ثانوي يف عملية اإلرشاد فاخلصائص الشخصية للمرشد تعترب أهم وذات تأثري أكرب على فعاليته من جنسه . ويف دراسة حديثة قام 
 ا كل من هوبك وروكستر تبني أن املرشدين األكثر كفاءة هم أصغر سنا ولديهم سنوات خربة اقل من املرشدين األقل كفاءة 

Expertness,Attractiveness,Persuasiveness:  اخلربة اجلانبية ، القدرة على اإلقناع  -  
تعرف اخلربة على أا : حصول املرشد على التدريب وعلى خربة رمسية تدل على معرفة جيدة والفكرة األساسية هي أنه كلما 

.أكثر كلما أدرك املسترشد على أنه شخص مساعد ومؤهل كان املرشد مؤهال أكثر ويتمتع باخلربة    
وقد قام الكروس بتعريف القدرة على أا: الدرجة اليت يستطيع فيها املرشد أن يؤثر وحيث املسترشد على القيام ببعض التغيريات 

.يف اجتاهاته وسلوكاته واليت قد تكون مفيدة له   
كما أظهرت دراسة كاش وزمالؤه  إن املسترشدين من اجلنسني اعترب املرشد الذكر الذي يتمتع جباذبية جسمية أكثر ذكاء ودودا  
مؤكدا لذاته ميكن الوثوق به دافئ وقد توقعوا نتائج اجيابية وفعالة لعملية اإلرشاد وذلك بصورة اكرب من املرشد نفسه عندما كان 

يف املوقف اجلذاب كان امسر البشرة ذو مزاج هادئ وشعره يف وضع غري جذاب وقد ارتدى املرشد نفس املالبس يف املوقفني ولكن 
  اسود مصفف أما يف املوقف غري اجلذاب كان هناك ظالل أسفل عينيه وتوجد شامة قرب أنفه وشعره مصفف 

 . (Shertzer& Stone,1980)  
 .Tolerance for Ambiguity :القدرة على حتمل الغموض  

يعرف بودنر القدرة على حتمل الغموض بأنها : "امليل إىل إدراك الغموض على أنه موقف مرغوب" .  واملوقف الغامض هو 
املوقف الذي ال ميكن تصنيفه أو احلكم عليه من قبل الفرد بسبب غياب املؤشرات الكافية . وقد أورد كل من تاكر وسنايدر أن 

لوكات فعالة أكثر من املرشدين الذين يتمتعون املرشدين الذين يتمتعون مبستوى عال من القدرة على حتمل الغموض يظهرون س
.مبستويات متدنية من القدرة على حتمل الغموض إثناء املقابلة اإلرشادية  

Dogmatism:  -  الغطرسة والتكرب والتشبث بالرأي 
.يعترب املرشدون املتكربون أقل فعالية ألم يكونون أكثر نقداً ملسترشديهم وأقل تقبالً وتعاطفاً معهم  



  ٧ .. ذوقأمرية الإعداد                                                                                                              مسيحان الرشيدي - د/  التوجية واإلرشاد النفسي واالسري 

 احملاضرة الثالثه
 إرشاد ذوي احلاجات اخلاصة وأسرهم

 
   كما أشارت ( حييى، ٢٠١٠ ) إىل اخلصائص التالية :

Humor:١-  حس الدعابة   
بعد إجراء عدة دراسات يف هذا اال مت التوصل إىل ثالثة استنتاجات حول تأثري وصف املرشد حبس الدعابة على العملية 

 اإلرشادية، وهي:-
  ١-  قد يكون استعمال املرشد للدعابة عبارة عن قناع خيفي وراءه احلقد أو العداء مما يؤدي إىل إعاقة بناء عالقة إرشادية ناجحه .

.تعترب حس الدعابة استجابة ناجحة ومفيدة يف حال رحب ا املسترشد وتقبلها  -٢   
  -٣ ميكن أن يكون حس الدعابة وسيلة فعالة خلفض القلق يف املوقف اإلرشادي

Transparency: ٢- الشفــافيه   
سهل اإلرشاد الناجح على املسترشد كشف واستكشاف ذاته، والسبب يف ذلك هو أن الفرد يتكلم ويتعرف على معتقداته ي

ودوافعه وخماوفه ، وطبيعة عالقاته مع اآلخرين. وقد قام كل من مرييف وسترونج بدراسة تضمنت إجراء مقابلة لـ(٦٤) طالب، 
أثر احلياة اجلامعية على صداقام، قيمهم، وخططهم "ملدة عشرين دقيقة لكل طالب، وكان موضوع املقابلة حول ذكور؛ و
". املستقبلية  

على كشف ذاته والتحدث عن خرباته الشخصية ومشاعره وخاصة القريبة من ) املقابِل(وقد حرص الشخص الذي يقوم باملقابلة 
كشف املقابل لذاته قد أثر على الطالب، فقد زاد شعورهم بدفء املقابل وصداقته حيث وجد أن . خربات ومشاعر الطالب 

واستنتج من الدراسة أن كشف الذات مهارة فعالة تدعم العالقة اإلرشادية بشرط أن يستخدمها املرشد يف . وفهمه العميق هلم 
.الوقت املناسب وبتكرار مناسب أثناء املقابلة  

   Self Concept and Awareness : ٣ -  مفهوم الذات والوعي الذاتي 

املرشد الواعي بذاته هو الذي يتصرف كمرشد حمترف، وذلك بأن يكون نفسه وعلى طبيعته، ولكن الطريقة اليت يتصرف ا 
رفة إن معرفة املرشد لذاته مع. املرشد خالل العملية اإلرشادية ال شك ختتلف على األقل باحلدة والدرجة خارج املوقف اإلرشادي

دقيقة شرط أساسي وضروري لدخوله عامل املسترشد الفكري، وليدرك ويفهم سلوكاته، وليتعاطف معه. وقد قال بنيامني   " أن 
 املرشد الواعي بذاته يستطيع أن يفهم ويدرك سلوك املسترشد بشكل أفضل من املرشدين اآلخرين ". 

  Alturism : ٤- الغريية واإليثار  
.الناس وحيب خدمتهم ويتصرف بإنسانية وحيب معاشرة الناساملرشد الفعال حيب   

  ٥-  االلتزام باحرتام استقاللية املسرتشد :
يظهر املرشد احترامه للمسترشد من خالل احترامه لقراراته وأفعاله، وعدم التدخل غري الضروري يف حياته، وخاصة يف أفعاله 

مات املتعلقة باخليارات اهلامة املتاحة للمسترشد واليت تساعده ويكون ذلك من خالل تقدمي املرشد للمعلو.  وقراراته  
 يف اختاذ قراراته اهلامة
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 أما أهم املهارات التي جيب أن يتقنها املرشد لتكون عملية اإلرشاد فعالة ولكي تأتي بثمارها املرجوة فهي :-
  مهارات املرشد األساسية :

مهارات فهم املسترشد/ ١   
  أ- مهارات اإلصغاء وتتضمن :

. السلوك احلضوري - .إعادة الصياغة  -  .االستيضاح  -  التأكد من الفهم الصحيح ملا يقصده املسترشد  -   
  ب-  مهارات قيادة اجللسة اإلرشاديه وتتضمن :-
.اإلدارة غري املباشرة - .اإلدارة املباشرة -  .التركيز -  .االستفسار -   

  ج- مهارات الفهم التعاطفي وتتضمن :-
.املشاعر  عكس . - عكس احملتوى -  .عكس حمتوى العملية اإلرشادية    

  د- مهارات التلخيص وتتضمن :-
.التلخيص- .الترميز-  ملتابعةا.التدوين-    

  هـ -  مهارات املواجهة   و تتضمن :-
.الفهم التأملي  - . .اإلعادة  -  اإلقران / بط الرا -عطاء تغذية راجعة إ -التعبري عن املشاعر  - وصف املشاعر  -   

  و- مهارات التفسري تتضمن :-
.الشرح  - .االستفسار  -  التخيل  -    

  ز – مهارات إعطاء املعلومة  وتتضمن :-
.االقتراح  - إعطاء النصيحة  -إعطاء املعلومة  - .   
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 احملاضرة الرابعة
 

  اد فعالة ولكي تأتي بثمارها املرجوةاملهارات التي جيب أن يتقنها املرشد لتكون عملية اإلرشتابع 
  -:مهارات الدعم و التدخل يف األزمات -٢
   :وتتضمن ) Supporting skills ( مهارات الدعم  -أ

 .االسترخاء  -. الطمأنة - .اللمس و التواصل  -
  -:وتتضمن )   Crisis Intervention skills(مهارات التدخل اإلرشادي يف األزمات  - ب

  .بناء البدائل  -السيطرة و الضبط  - املواساة  -بناء األمل 
 و تتضمن )   Cenering skills(   مهارات التحديد  -ج
  .استدعاء اخلربات الناجحة  - مرحلة التطور يف حل األزمة  -حتديد النقاط القوة  -
  -:) For positive Action skills( مهارات العمل اإلجيايب /   ٣
  :و تتضمن )     problem solving & decision making(ختاذ القراراتمهارات حل املشكالت وا -أ

التخطيط ملسار  - .استكشاف البدائل وأثارها -. حتليل املشكالت - .حتويل املشكالت إىل أهداف  - .حتديد املشكالت  -
  .تقييم احللول -. تعميم احللول على مشكالت جديدة   - .العمل 

  :وتتضمن ) Behavior Changing(و تغيريه مهارات تعديل السلوك   - ب
   .التشكيل - .تقليل احلساسية  -  .اإلطفاء  - .التعزيز  - .النمذجة -

إن خصائص املرشد ومهاراته ال ختتلف باختالف الفئة اليت يتعامل معها وإمنا هناك خصوصية للمرشد الذي يتعامل مع ذوي 
 - :ض اجلوانب اليت تتضح فيها هذه اخلصوصيةوفيما يلي عرض لبعاالحتياجات اخلاصة وأسرهم 

وذلك حىت تتكون لدى املرشد صورة واضحة عن طبيعة املشكلة لذا علي املرشد التركيز جهوده علي مساعدة وتشجيع   : اإلصغاء
   .ذوي االحتياجات اخلاصة وأسرهم علي احلديث عن املشكلة وما يدور يف أذهام 

م املصطلحات املفهومة البسيطة مع ذوي االحتياجات اخلاصة وأسرهم مع مراعاة املستوى على املرشد استخدا : املصطلحات
  .الثقايف و التعليمي هلم 

على املرشد أن يتذكر دائما عندما يتعامل مع ذوي االحتياجات اخلاصة وأسرهم أم قد يعانون من بعض االضطرابات  :التقبل 
وتأنيب الضمري لذلك فإن توجيه االنتقادات هلم قد يقابل بالرفض لذا على املرشد  االنفعالية ومن بعض مشاعر اخلجل والذنب

  .تقبلهم تقبالً غري مشروط كما هم
اإلشفاق علي الذات اخلجل والقلق واإلحباط (علي املرشد االهتمام بتغري املشاعر و االجتاهات السلبية :  املشاعر واالجتاهات  

  .جتاهات أكثر إجيابية واستبداهلا مبشاعر و ا) واليأس 
   .و األسرة و مالحظة و تقييم التفاعالت األسرية:  تفهم حاجات الفرد

مجيع أفراد األسرة حيث أنه يسهل من عملية فهم مشكالت الفرد من ذوي احلاجات اخلاصة من قبل مجيع أفراد األسرة كما  إرشاد
  .وإعادة تنظيم حياة األسرة أنه يساعد على فهم وحل املشكالت االنفعالية داخل األسرة 
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حيث أنه من أهداف اإلرشاد مساعدة الوالدين على فهم طبيعة املشكلة اليت يعاين منها ابنهم : املعلومات التشخيصية وتفسريها
   .لذلك على املرشد إعطاء املعلومات املناسبة بشأن التشخيص بشكل دقيق ما أمكن والتزام احلذر يف تفسريات تلك املعلومات 

جيب وضع خطط حمددة بشأن مستقبلهم يف وقت مبكر ، على أن تتم مراجعة  التخطيط ملستقبل األفراد ذوي احلاجات اخلاصة ،
  .تلك اخلطط يف ضوء تقدمهم ومنوهم وضرورة مشاركة الوالدين يف التخطيط لتربية أطفاهلم ذوي احلاجات اخلاصة 

  - :العالقة اإلرشادية 
  :مخسة أساليب تسهل تكوين العالقة اإلرشادية وهي  Brummer&  shostrom)(ذكر كل من 

وهو توضيح دور كل من املرشد واألسرة أثناء العملية اإلرشادية والنتائج املتوقعة أو املوجودة خالل اجللسات  : العقود .١
   .اإلرشادية 

   .ومدة اجللسة الواحدة   من حيث اجللسات اليت حيتاجها الوالدان :حتديد الفترة الزمنية للعملية اإلرشادية  .٢
  . ، وحتديد كيفية التعامل مع الوالدين واختيار الطرق اإلرشادية املناسبة حتديد طبيعة الطفل من ذوي احلاجات اخلاصة  .٣
املرشد جيب أن يوضح دوره وكذلك دور مراكز  اخلدمات وكيفية بناء الربنامج  .حتديد دور العاملني يف املركز اإلرشادية  .٤

  اإلرشادي
على أن يتحمل املرشد الدور األكرب يف إدارة اجللسة وتنفيذها ملساعدة األسرة  حتديد وتنفيذ العملية اإلرشادية وإجراءاا، -  .٥

على التفهم ، كل ذلك بأسلوب واقعي ملموس وإلعطائهم فرصة التعبري عن أنفسهم حبرية على أن  يتصف دور املرشد 
                                .                      باإلجيابية

  - :هذا وتوجد عالقة وثيقة بني اإلرشاد واملقدم وبني أساليب التنشئة من قبل الوالدين لطفلهم من ذوي احلاجات اخلاصة
  - :وتعرف التنشئة االجتماعية بأنها 

سسات املختلفة وهلا تأثري كبري على عملية معقدة ومتشبعة ومترابطة ميارسها كل من اآلباء واألمهات والرفاق واملعلمني واملؤ
وتشري عدد من الدراسات إىل أن أساليب التنشئة اليت يستخدمها الوالدان هلا دور مميز يف تربية وتكوين األنا عند . شخصية الفرد

خدمون أسلوب الطفل، وأن اآلباء الذين يستخدمون أسلوب التنشئة املتساهلة يشجعون أبنائهم على االستقاللية بينما الذين يست
  .التحكم ال يشجعوم على االستقاللية
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 احملاضرة اخلامسة
  مراحل العملية اإلرشادية

  
 - : وتتضمن املراحل التالية 

.  ويتضمن التحقق من وجود مشكلة عند األسر أو وجود سلوك حباجة إىل تعديل، ومن مث اختاذ قرار مناسب :حتديد اهلدف   -١
ييم أويل يشمل املقابلة وتطبيق قوائم التقدير واملالحظة، وتساعد هذه املرحلة األخصائي على اخلروج يف هذه املرحلة يتم تق

 بانطباعات أولية
 .وهذا يعمل على توجيه الربنامج اإلرشادي وحتديد املعايري اليت سيتم يف ضوئها احلكم على فعالية الربنامج : تعريف املشكلة   – ٢

املرشد حريص على فهم املشكلة من وجهة نظر الوالدين فهم : طفلهما من ذوي احلاجات اخلاصة  فهم حاجات الوالدين وحاجة
  .أدرى حباجتهما وحاجة طفلهما

. ويعتمد ذلك على اإلمكانيات املتوفرة والالزمة للتنفيذ ومهارة وخربة اإلفراد الذين سيقومون بتنفيذها  :حتديد خطة العمل  -٢
ي سينفذ فيه الربنامج اإلرشادي ، واختيار أساليب اإلرشاد لتحقيق األهداف اليت تسعى إليها وحتديد وعلى املرشد حتديد الوضع الذ

أنواع التعزيز اليت سيستخدمها وطريقة تقدمي املعززات وحتديد معايري احلكم على فعالية األساليب املستخدمة يف حالة فشل 
  األساليب املستخدمة

بالتعاون مع اآلباء واألخصائيني أو املعلمني ويكون تنفيذها حسب رغبة األهل واإلمكانات ويكون ذلك تنفيذ خطط العمل ،  -٥
  .املتوفرة لدى املرشدين 

   .بعد تنفيذ اخلطة يتم تقييم النتائج وإا العالقة اإلرشادية إاء العالقة اإلرشادية  -٦
  - : ةأما أهم األمور التي على املرشد جتنبها أثناء العملية اإلرشادي

   .على املرشد التعامل مع كل حالة انفراد التعميم ؛
أن ال يطابق مواصفات لفرد أو أسرة يف حياته اخلاصة مع مواصفات معينة حلالة أو األسرة يقوم بإرشادها وأن ال النقل والتحويل ؛  

   .   ينقل ما يكنه من مشاعر حنو الفرد أو األسرة؛ للحالة لألسرة اليت يقوم بإرشادها
وحيدث ذلك عندما يتجاوب املرشد مع األزمة وكأا أزمته يضع قيمه أثناء تقييمه للوضع، وهذا  إسقاط القيم الذاتية على املواقف،

  .خيتلف عن املشاركة الوجدانية اليت على املرشد حتقيقها
 .ما مل يقل أو تتم مناقشته عالنية  ، وهذا حيدث عندما يتوقع املرشد أن احلالة أو األسرة تعي وتفهم شيئًا التوقع الضمين

حيث إن حصول احلالة على األكثر تعين العمل األقل وهذا يعين قلة الفرص املتاحة لتطوير مصادره الذاتية ،  ، املساعدة الزائدة 
ى مستوى األسر علما بأن هدف املرشد هو تقوية املسترشد مع األخذ بعني االعتبار أن هناك فروق فردية على مستوى األفراد وعل

   .فيما يتعلق باحلاجة إىل املساعدة واملرشد الفعال هو القادر على التعرف على مستوى املساعدة املطلوب
إن األمور ليست سيئة كما : ، على املرشد حماولة جتنب التخفيف من آالم احلالة أو األسرة بقوله مثال إدخال السرور إىل القلوب

م احلالة أواألسرة بأن مشاعرها غري مؤيدة وهذا قد يزيد من الشعور بتأنيب الضمري وهذا ال خيتلف تبدو ألن ذلك قد يؤدي إىل فه
  .)  clark martin1994.(مع ضرورة االستماع اجليد وإعطاء الفرص للتعبري عن احلزن 
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  -: معوقات العمل اإلرشادي مع ذوي احلاجات اخلاصة وأسرهم
  .يب املناسب حول األساليب واستراجتيات التعامل مع ذوي احلاجات اخلاصة وأسرهم افتقار املرشدين لإلعداد والتدر -١
   .حيتاج إىل وقت طويل وجهد طويل قد ال يتحمله املرشد غري املعد هلذه الفئات -٢
اب مشاكلهم االفتراضات اخلاطئة اليت ينطلق منها املرشد بأن مشاكل هذه الفئات نابعة منهم أنفسهم،على الرغم من أن أسب -٣ 

 .يف كثري من األحيان تكون األسرة أو املدرسة أو اتمع
الدمج املطبق حاليا يف املدارس وغري خمطط له حبذر وما رافق ذلك من مشكالت فيما يتعلق باالجتاهات، اجتاهات الطلبة -٤ 

 لك اجتاهات أسر األطفال العاديني حنوهمالعاديني حنو طلبة ذوي احلاجات اخلاصة، واجتاهات طلبة املدرسة العاديني حنوهم وكذ
  .وكذلك مشكالت هلا عالقة يف حجم العمل واملسؤولية امللقاة على عاتق املرشد

  . عدم وجود مراكز خاصة لدعم األشقاء والوالدين لذوي االحتياجات اخلاصة-٥
  .عدم تضافر جهود املؤسسات اليت هلا عالقة بذوي احلاجات اخلاصة وأسرهم -٦
   لة اإلمكانات املادية املتاحة لتقدمي اخلدمات االرشاديةق -٧
  عدم توفر امتيازات خاصة للعاملني يف جمال اإلرشاد لذوي احلاجات اخلاصة وأسرهم -٨
  .عدم تفعيل القوانني والتشريعات اخلاصة بذوي احلاجات اخلاصة وأسرهم -٩

  .االفتقار إىل خدمات الكشف والتشخيص واإلرشاد املبكر- ١٠
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  احملاضرة السادسة
   اسرتاتيجيات اإلرشاد األساسية

 
على املرشد أن يكون مطلعا على نظريات اإلرشاد الرئيسية، حيث أنه ومن خالل معرفة املرشد بالتقنيات املناسبة واإلجراءات 

اإلرشاد األساسية اليت تساعد العاملون يف مهنة اإلرشاد، وكل  وهنا سيتم استعراض نظريات..  املالئمة يستطيع مساعدة املسترشد
ويفهم هذه االستراتيجيات ليصبح املرشد قادرا . نظرية من هذه النظريات تترجم إىل طريقة إرشاد ميكن أن يستخدمها املرشد

   .وبشكل أفضل على التدخل يف الوقت املناسب ليساعد األفراد ذوي احلاجات اخلاصة وأسرهم
   - : طرق التقليدية الثالثةال

  -: لعدة سنوات بثالث طرق تقليدية هيإىل أن اإلرشاد قد تأثر و Stewart ,1988 أشار ستيوارت
   .الطريقة املباشرة أو الطريقة اليت تركز على املرشد أي أساسها املرشد-١
  . الطريقة غري املباشرة أو الطريقة اليت تركز على املسترشد أساسها املسترشد-٢
   . الطريقة االنتقائية -٣
واجلشطلتية وطريقة التحليل النفسي والنظرية  الطريقة الوجودية مثلوهناك طرق أخرى شائعة ويستخدمها عدد من املرشدين  

   العقلية االنفعالية وجيب أن تكون لدى املرشد الفعال معرفة تامة باملفاهيم واملبادئ األساسية لكل طريقة من هذه الطرق
  : ة املباشرةالطريق

من اإلرشاد هو مساعدة املسترشد على التطور بتفوق يف مجيع مظاهر احلياة  واهلدف األساسي صاحب هذه الطريقة هو ويليامسون
البشرية، ومساعدة الناس على حتقيق الشيء اجليد املوجود داخلهم وخاصة األفراد الذين يفتقرون إىل اخلربات البيئية الضرورية 

أما .  وال بد للمرشد أن يفهم اهتمامات املسترشد وأن يساعده على التكيف مع وضع غري سار أو مكروه.  ع لديهملتعزيز الدواف
طريقته تؤكد بشكل كبري على سيطرة املرشد واليت ينجم عنها أن يصبح املسترشد : النقد املوجه إىل طريقة ويليامسون فهو أن

  . اعتماديا على املرشد
  : ةالطريقة غري مباشر

وترتكز طريقة روجر على معتقد إنساين، وهو .  اإلرشاد غري املباشر أو اإلرشاد الروجري يتعلق بنظرية الذات واملسترشد كأساس
أن مشكالت الناس هي انفعالية وأن معظم املسترشدين ميتلكون املعلومات اليت حيتاجوا الختاذ قرار يتعلق باملشكلة اليت يعانون 

   .اترسون أن اإلرشاد الذي أساسه املسترشد يرتكز على نظرية الشخصية اليت تسمى نظرية الذاتوقد كتب ب.  منها
إن لدى روجر إميان عميق بقدرة الناس الكامنة من أجل النمو االجيايب وأن لديهم القدرة األساسية اليت متكنهم من وضع األهداف 

ة املشكالت مبوضوعية يف وضع غري مهدد، وهذا هو السبب الذي جعل والقيام باالختبارات الصحيحة إذا كانوا قادرين على رؤي
روجر يدعو هذا النوع من اإلرشاد باإلرشاد غري املباشر، فاملرشد هنا ال يقود املسترشد وإمنا يؤكد على قدرة املسترشد على حتديد 

ى ضرورة إجياد جو دافئ يسمح للمسترشد القضايا اهلامة وقدرته الكامنة على حل املشكالت، هذا ويؤكد اإلرشاد الروجري عل
  .بأن يعرب عن مشاعره ويسمح له باكتساب تبصر ذو معىن يف مشكلته

  : الطريقة االنتقائية
  .هي الطريقة اليت تستخدم فيها الطريقة املباشرة وغري املباشرة ملساعدة املسترشد يف التكيف مع مشكالت احلياة
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  - : اضني هماويرتكز النموذج االنتقائي على افرت 
   .خيتلف الناس من حيث القدرة على التكيف مع احلياة ومشكالا لذلك فهم حيتاجون إىل أنواع خمتلفة من املساعدة  -١
  .التشخيص املناسب ضروري لتحديد معاجلة املشكالت -٢

يز تعلم املسترشد، وبالنسبة للمرشد بالدفء والتفهم والقبول على إعادة الطمأنينة وإعطاء املعلومات لتعز ويوصف اإلرشاد االنتقائي
الذي يعتزم استخدام اإلرشاد االنتقائي، جيب أن تكون لديه نظرة علمية حنو اإلنسان ومهارات تشخيصية واسعة وأن يكون مرنا يف 

  .أسلوبه وطريقته
  )املباشرة وغري املباشرة واالنتقائية(مقارنة بني الطرق اإلرشادية الثالثة 

  
   الطريقة اإلرشادية غري املباشرة  ية املباشرةالطريقة اإلرشاد

  .تعتمد على البيانات اليت يقدمها املسترشد  تعتمد على بيانات جيمعها املرشد
  ).ردود فعل حنو احملتوى االنفعايل(تم باالنفعاالت  ).ردود فعل حنو احملتوى الفكري(تم بالفكر

  .نسانيةترتكز كثريا على فن العالقات اإل  .معظمها علمي
  .تم بشكل رئيسي باال الشخصي االجتماعي  تم بشكل رئيسي بااالت املهنية والتربوية

  .تؤكد على عملية املقابلة  تؤكد على مشكالت املسترشد
  

  : الطريقة اإلرشادية االنتقائية
   .تم بالفكر واالنفعاالت -٢ .تعتمد على البيانات اليت جيمعها املرشد أو البيانات اليت يقدرها املرشد- ١
     .تشمل على ااالت املهنية والتربوية واالجتماعية الشخصية-٤ .تسهم فيها الطريقة العلمية أو فن العالقات اإلنسانية-٣
   .تؤكد على املشكلة والعملية -٥

 ؟؟ ألفضلولكن كيف حيدد املرشد الطريقة اإلرشادية املالئمة وا
  إال أن املعرفة والتدريب واخلربة واملرونة وهي ، هلذا السؤال ال يوجد هناك إجابة مطلقة 

   .العوامل احلامسة يف حتديد مىت يتبىن املرشد أي من طرق اإلرشاد املذكورة سابقا 
   :فقد اقترحا النظريات اإلرشادية التالية) Clark &Martin , 1994(أما كالرك ومارتن 

  ) nt Centered TherapyClie: ( اإلرشاد املتمركز حول املسرتشد 
ويركز على . ينبع هذا األسلوب اإلرشادي من القناعة بقدرة الفرد على التطور والنمو االجيايب عند توفر الظروف البيئية املشجعة 

 فاملرشد هنا ال يوجه  بل يساعد املسترشد على النظر، االهتمام باملسترشد وتفهمه بدال من إعطاءه النصائح وحماولة إقناعه 
ومن خالل بناء املرشد لعالقة مع املسترشد تنصف .  يف جو خال من التهديد ويسوده الود والتسامح، ملشكالته بطريقة موضوعية

يقلل املسترشد من عملية الدفاع عن النفس ويبدأ باالستبصار حنو مشاعره مما يؤدي إىل اكتشاف ، بالفهم والقبول وعدم احلكم 
كالت بشكل أفضل وكلما ازدادت قدرة الفرد على معرفة وتقبل ذاته كلما استطاع االعتماد على الذات والتوصل إىل فهم املش

  Sharf,200)(مصادره الذاتية وحتمل املسؤولية 
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 : البد من توفر العوامل الشخصية التالية ، وحىت ميارس املرشد هذا األسلوب اإلرشادي بطريقة فعالة 
   ) Unconditional Positive Regard( :القدرة على التقبل غري املشروط - 

إمنا يعين ، والتقبل ال يعين اتفاق املرشد بكل شيء مع املسترشد ، وهي قدرة املرشد على تقبل اإلفراد مجيعا بنفس القدر من األمهية 
ت املتعلقة به مهما واحترام حق املسترشد بأخذ القرارا، عدم إصدار أحكام خبصوص املزايا االجيابية أو السلبية لدى املسترشد 

  . كانت
  )Empathy:( املشاركة الوجدانية - 

مع احملافظة على درجة كافية من االنفصال حبيث ال يغرق ، وهي قدرة املرشد على دخول واقع وعامل املسترشد وحماولة عيش جتاربه
   .املرشد يف االدراكات الواقعية اخلاصة باملسترشد

  )      With SelfCongruence:( التطابق مع الذات - 
دون االختفاء وراء احلواجز املهنية واستخدام     الكلمات غري املفهومة للمسترشد ، وهي قدرة املرشد على التصرف بطبيعة تامة 

   . حىت يوجد جو من االرتياح والصداقة  مع املسترشد
  )Behavior Therapy:( نظرية اإلرشاد السلوكي - ب 

سلوكًا معينا عندما يتبع السلوك ظروف معينة يعتربها الفرد اجيابية وعندما يتبىن املرشد هذا األسلوب ويفترض هنا أن الفرد يتعلم 
التغري يف الظروف البيئية اليت تعمل  من اإلرشاد فهو يعمل بشكل مباشر وموجه للتقرب بشكل تدرجيي من هدف حمبب من خالل

  .على التغري يف السلوك 
 )  Emotive  –Rational: (نفعايلاال –اإلرشاد العقالني  -ج

بأن املعتقدات الالعقالنية لدى األشخاص هي اليت تؤدي  إىل أفكار وسلوكيات تعمل على حتطيم  تعتمد هذا النظرية على القناعة
د فيتحاور املرشد مع املسترش، فيعمل املرشد هنا على توجيه األسئلة حول الفرضيات اليت يضعها املسترشد لنفسه ، الذات 

وقد حياول املرشد مساعدة املسترشد يف . ومساعدته على تغيري هذه املعتقدات بأخرى ، ملساعدته يف إدراك الالعقالنية يف معتقداته 
ولكن وقبل حماولة أي تغيري املعتقدات جيب أن يبين املرشد عالقة ثقة قوية مع املسترشد ألنه أن مل ، تغيري بعض املفردات اللغوية 

  . القة فان حماوالت املرشد ستبدو وكأا تطفلية ومزعجةتكن هذه الع
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  احملاضرة السابعة
  اآلثار التي يرتكها وجود ذوي احلاجات اخلاصة على األسرة 

إن وجود طفل معاق يف أسرة ما جير عليها مشكالت إضافية وعالقات أسرية أكثر تعقيدا وقد يكون له األثر الكبري يف إحداث تغري 
يف تكيف األسرة وإجياد خلل يف التنظيم النفسي واالجتماعي ألفرادها بغض النظر عن درجة تقبل األسرة هلذا الطفل ومن أبرز 
املشكالت اليت تواجهها أسر املعاقني بشكل عام األزمات الزوجية وزيادة العدوانية واالكتئاب والشعور بالذنب والقلق والتوتر 

 . عن الناس  والصعوبات املادية والعزلة
  - :وهناك عدد من الدراسات تناولت اآلثار املختلفة املرتتبة على وجود املعاق يف األسرة وفق العناوين العريضة التالية

  - :اآلثار االقتصادية املرتتبة على وجود طفل معاق يف األسرة : ١
اقتصادية وغالبا ما تكون هذه األعباء دائمة أي  ال شك أن وجود طفل معاق يف األسرة يضيف إىل أعبائها األخرى أعباء مالية أو

تستمر طيلة فترة حياة الفرد فهو حباجة إىل متطلبات أكثر بكثري من غريه من األطفال العاديني يف األسرة وتشري الدراسات إىل أن 
راسة اليت قام ا يهرت األطفال املعاقني حيتاجون إىل وقت ورعاية وحضانة وتدريب وتكاليف أكثر من غريهم فقد أشارت الد

من جمتمع الدراسة أكدوا أم يقضون وقتا إضافيا مع الطفل املعاق وأن معظم هذا الوقت يتم  %٨٠نسبة  وكيكن إىل أن أكثر من
  قضاؤه يف تلبية احتياجاته األساسية مثل الطعام واللباس والتدريب

  -:سرة األثار االجتماعية املرتتبة على وجود طفل معاق يف األ: ٢ 
يؤكد األدب يف هذا اال أن املعاق يشكل مصدر ديد لوحدة األسرة ويؤثر على عالقات األسرة وأدوارها وخيلق جوا من 

على أثر وجود عدم التنظيم األسري ويوجد خالفات يف إطار األسرة ويعترب فربر من أهم الباحثني يف هذا اجلال وقد ركز أحباثه 
االجتماعية بني أفراد األسرة الواحدة وبني أفراد األسرة وآخرين خارج نطاق األسرة ذاا وقد أشار إىل  طفل معاق على العالقات

أن اإلعاقة تؤثر سلبا على منو أخوة املعاقني حيث تفرض قيودا متعددة على جمرى حيام وتوجد لديهم مشكالت خمتلفة وتدفعهم 
  .الوالدين وتسبب خالفات معإىل جتنب بناء عالقات اجتماعية مع اآلخرين 

  - :األثار النفسية املرتتبة على وجود طفل معاق يف األسرة: ٣
تواجه أسر األفراد املعاقني كثرياً من الضغوطات النفسية خالل حماولتها التكيف والتعايش مع املعاق، وقد أشارت بعض الدراسات 

األسرة قد تتعرض لضغط نفسي شديد قد يصل عند بعضها إىل  اليت اهتمت باجلانب النفسي ألسر املعاقني على أن معظم هذه
درجة املرض ويشري بكمان بيل إىل أن وجود معاق يف أسرة سواء أكانت إعاقته جسمية أم عقلية أم حسية تعترب صدمة قوية لألسرة 

س ذلك على شكل حماوالت بشكل عام ولألم بشكل خباص وكثرياً ما يتولد عنها الشعور بالذنب واالكتئاب ولوم الذات وينعك
  .للوم نفسها أو لوم زوجها أو الطبيب املشرف أو املستشفى اليت متت الوالدة فيه

  -:ردود فعل الوالدين لوالدة طفل معاق 
 : )Impact:(لصدمةا - 

  لهم تبدأ الصدمة عندما يبدأ األهل بالشك بوجود خلل ما يف تطور طفلهم وتتعمق عند حصول األهل على تشخيص حلالة طف
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يف حالة تشخيص الطفل عند الوالدة ال يكون هناك جمال للتكيف التدرجيي مع الصدمة كما هو احلال يف اإلعاقات البسيطة 
ولكن يف حالة التشخيص الالحق قد يعاين األهل أكثر يف حماولة تقبل . واملتوسطة اليت غالباً ما يتم تشخيصها يف وقت الحق

   .سنني يف حماولة إجياد مربرات أو أعذار لتأخر تطور طفلهم بعد أن أمضوا أشهر أو، التشخيص
  : )Denial: (النكران - 

تأيت هذه املرحلة بعد مرحلة الصدمة ألا ضرورية للتخفيف من وطأة الصدمة والسماح لألسرة بالوقت الكايف لتقبل الواقع 
األهل بالتسوق بني األطباء أو أفراد فريق التأهيل حبثاً عن  فقد يبدأ، ويظهر النكران بأشكال متعددة. بدرجات تستطيع التعامل معها
أو قد حياولون إجياد مؤسسات إليواء الطفل أو إقناع أنفسهم بأن املشكلة ليست بدرجة الشدة اليت . تشخيص أخر وأفضل لطفلهم

يف اية هذه املرحلة لتوازن معقول والبد أن تصل األسرة . وقد يصل اإلنكار إىل التأمل بأن طفلهم سيشفى مبعجزة ما. قدمت هلم
  . بني األمل والواقع احلقيقي لطفلهم

 : )Griefing(اآلالم النفسية  - 
وعلى األخصائيني العاملني مع األسرة . وتتمثل هذه املرحلة بعدد من املشاعر منها الغضب وتأنيب الضمري والشعور بالذنب واحلزن

. ومن مث إعطاء أفراد  األسرة الفرصة الكافية للتغبري عالنية عن شعورهم، اناً متضاربةالتنبه لوجود هذه املشاعر واليت تكون أحي
والبد من تطمينهم بأن كثري ممن ميرون بتجارب مماثلة قد يراودهم نفس األحاسيس واملشاعر فعليهم احلرص على عدم إعطاء 

  . اطئتعليقات قد تشعر أفراد األسرة بشكل أو بآخر أن شعورهم غري الئق أوخ
  :التوجه للخارج  - 

تتمثل هذه املرحلة ببداية تطلع األسرة ملا حوهلا من بدائل وإمكانيات ملعاجلة طفلها ورعايته ويف هذه املرحلة تصبح األسرة أكثر 
  .تقبال للواقع وبذلك تكون أفضل مما كانت عليه سابقا 

 :احتواء االزمة  - 
األسرة بأنه على الرغم من الصعوبات واملشاكل اليت تواجه الطفل واألسرة إال أا تتمثل هذه املرحلة بتقبل إعاقة الطفل وشعور 

قادرة على البقاء والتحدي وتتسم هذه املرحلة بدرجة من النضج والتفهم ملدى تأثري اإلعاقة على حياة األسرة ككل والتطور املتوقع 
قرونا بوصول أفراد األسرة إىل تقبل ذوام والتخلص من املشاعر ويأيت هذا التفهم والنضج بشكل تدرجي م.  املنطقي حلالة الطفل

  .السلبية الناجتة عن الشعور بالذنب وتأنيب الضمري وغريها 
   -: ويقول كريك وجاال جري أن هناك مقومات يف األسرة ذاتها جتعل عملية التكيف مع اإلعاقة أكثر سهوله

   . وجود األب الذي يدعم األم واألسرة بشكل فعال-٢. عالية  وجود األم املقتنعة بزواجها واليت متتلك ثقة- ١
وجود مصادر دعم خمتلفة سواء من األقارب واألصدقاء  -٥. االلتزام بقيم أخالقية  -٤ .دخل مادي يؤمن الراحة واالستقرار -٣

  .أو أهايل أطفال معاقني آخرين
ا مبستوى الضغط النفسي على األسرة يف حاله وجود الطفل من أهم العوامل التي أشارات الدراسات املختلفة إىل ارتباطه

  -:املعاق
  :خصائص الطفل املعــاق  -  ١

تشري الدراسات إىل وجود عالقة اجيابيه بني شدة الضغوط واخنفاض معدل تطول الطفل أو املزاج الصعب للطفل أو زيادة متطلبات 
   .الضغوط النفسية لألسرة مبستوى ونوع اإلعاقة وعمر الطفل الرعاية اخلاصة للطفل كما أن هناك دراسات تربط ارتفاع 
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   :خصائص الوالدان  - ٢
إال أن التفسريات والنتائج متباينة إىل حد ما ، فقد تدرك األسرة أثناء هذه العالقات الرفض او القبول وقد حتصل على التشجيع 

   عايتها للطفلواملساعدة أو على االنتقاد لطريقه معاجلتها للمواقف املختلفة ور
  :بنية العائلة  -  ٣

االجتماعي املتدين تواجه ضغوط نفسيه أشد من الذين ينتمون إىل / مما الشك فيه أن األسرة اليت تنتمي للمستوى االقتصادي 
مر طيلة حيث أن وجود الطفل املعاق يف األسرة يضيف أعباء ماليه غالبا ما تزيد مع زيادة عمر الطفل ، وتست. املستوى املتوسط 

  . فترة حياته 
  :   العــوامل االجتماعية  -  ٤
إن اجتاهات اآلخرين يف اتمع وردود أفعاهلم السلبية حنو األمناط السلوكية غري االعتيادية لدى الطفل املعاق ، تسبب اإلحراج  

 .ي اب االجتماعرة إىل االنسحوتبعا لذلك فأا تعمل مبثابة مصدر آخر للضغط قد يدفع األس. ألسرة الطفل 
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 احملاضرة الثامنة
  وأسرهم احلاجة إىل إرشاد ذوي احلاجات اخلاصة 

  
  العوامل املؤثرة على ردود فعل األسرة حنو اإلعاقة

  -  :هناك عوامل تتعلق بالطفل املعاق وهي 
  . ا على الوالدين ويتشكل اخلوف والقلق على مستقبل ابنهم املعاقكلما زاد عمر الطفل املعاق كلما أصبح عبئً :عمر الطفل املعاق 

   .كلما زادت شدة اإلعاقة كلما زادت مشاكل الوالدين : شدة اإلعاقة  .تلعب دورا رئيسيا يف تكيف األسرة :نوع اإلعاقة 
  - :وهناك عوامل تتعلق بالوالدين وهي 

  .الشخصية) السمات ( الصفات   -    .الطبقة االجتماعية اليت ينتمي إليها الوالدين -
   .الدعم املايل واالنفعايل للوالدين-   .مستوى الدخل  - .العمر ، واخلربة يف احلياة -

  - :وهناك عوامل اجتماعية وهي 
   .عجز املدرسة عن تقدمي خدمات خاصة للمعاق    -     .اجتاهات أفراد اتمع

  -:احلاجة إىل إرشاد ذوي احلاجات اخلاصة 
اإلرشاد جزءا هاماً وأساسياً من خدمات التربية اخلاصة املتعددة، ويسعى إىل حتقيق جمموعه من األهداف تعكس حاجات هامة  عتربي

  .لألفراد بشكل عام ولذوي احلاجات اخلاصة بشكل خاص
  :وتتمثل هذه األهداف مبساعدة األفراد ذوي احلاجات اخلاصة على 

١ _م واجتاهامفهم حقيقة قدرام واستعدادا.   
   .تطوير مهارام الذاتية ملواجهة املشكالت وحلها_ ٢
   .فهم البيئة اليت يعيشون فيها بكافة أبعادها_ ٣
   .الدمج والتكيف مع اتمع احمللي_ ٤
   .ختطيط مستقبلهم املهين والتعليمي واألسرة_ ٥
  .مساعدة املعاقني على تقبل حقيقة اإلعاقة_  ٦
  . عاقني على التكيف والتعايش مع اإلعاقة ومواجهة املشكالت املترتبة على هذه اإلعاقةمساعدة امل_  ٧
   .إرشاد املعاقني إىل فرص التدريب والتأهيل والعالج املتاحة واملتوفرة_  ٨
   .مساعدة أسر املعاقني على امتصاص صدمة وجود معاق بينهم وتقبل هذه احلقيقة والتعامل معها _  ٩

  .أسر املعاقني على التكيف مع اتمع مساعدة_  ١٠
  .مساعدة أسر املعاقني يف حتقيق استقرار احلياة الزوجية والعائلية_  ١١
مساعدة أسر املعاقني على تنظيم حصوهلا على املعلومات وعلى مصادر الدعم واخلدمات الالزمة من قبل مراكز الرعاية _  ١٢

  .يل وغريها من اجلهات املختصةومجعيات األها
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  -:احلاجات اخلاصة بأسر األطفال ذوي احلاجات اخلاصة
ميكن تعريف احلاجات بأا الرغبات اليت تعرب فيها األسرة فيما يتعلق باخلدمات الالزمة أو األهداف املتوقع حتقيقها، وميكن تصنيف 

  -  :هذه احلاجات كما يلي
  :شكل احلصول على املعلومات حاجه ملحه بالنسبة للوالدين وغالبا ما حيتاج الوالدان ما يليي : احلاجة إىل املعلومــات -  ١
   .فهم حاله الطفل بصوره أعمق  – ١
   .معرفة ما جيب توقعه يف املستقبل بالنسبة للطفل_ ٢
   .معرفة معلومات تتعلق باحتياجات الطفل وكيفية مساعدته يف تلبيتها_ ٣
  .احل منو األطفال ذوي احلاجات اخلاصةمعلومات تتعلق مبر_ ٤
   .معلومات تتعلق باملساعدات واخلدمات اليت يوفرها اتمع احمللي_ ٥
   .معلومات تتعلق يف كيفية التعامل مع األطفال ذوي احلاجات اخلاصة_ ٦
   .معلومات تتعلق بتعليم الطفل واكتسابه املهارات األكادميية األساسية _ ٧
حيتاج الوالدان إىل الدعم من قبل املهنيني واألسرة اليت لديها مشكالت متماثلة وميكن أن تكون مصادر الدعم  :دعماحلاجة إىل ال - ٢

  .إما رمسية كاألخصائيني واملهنيني واللجان احلكومية أو غري رمسية كاألصدقاء واألقارب 
اعي والعمل على توفري خدمات يف البيوت ومساندة من الضروري مساعدة الوالدين يف التفاعل االجتم :احلاجات االجتماعية - ٣

ويشري كوب إىل أن الدعم االجتماعي اجليد يقود الفرد إىل االعتقاد أن اآلخرين . اتمع احمللي هلما من مجيع املصادر املختلفة
  .يهتمون به ويقدرونه وأن اجلميع ملتزمني بدعمه ومساندته

  اخلدمات يف هذا اال على الزيارات البيتية واخلدمات اإلرشادية والتوجيهية  وتشتمل :احلاجة للخدمات االجتماعية  - ٤
البد من توفري أنظمة دعم داخليه ملساعدة أعضاء األسرة على العيش بشكل طبيعي قدر  :احلاجة املرتبطة بوظيفة األسرة - ٥

م  ومن أسرهم ال حيصلون على اخلدمات وكثريا منه،اإلمكان رغم الصعوبات نتيجة وجود فرد من ذوي احلاجات اخلاص ة
  .املناسبة بسبب متركز اخلدمات يف مناطق جغرافيه معينه وقد يصعب على الوالدين احلصول

  :احلاجة إىل تشكيل نوادي ومجعيات تضم األطفال ذوو احلاجات اخلاصة  - ٦
  . ا حيتاجون اليهلتبادل املعلومات والدفاع عن حقوق أبنائهم ومطالبة اجلهات الرمسية بتوفري م

   .احلاجة إىل االستمتاع بوقت الفراغ والراحة   - ٧
 األزمات التي ميكن أن تواجهها أسر الطفل املعاق وحتتاج إىل إرشاد : - 

وهذه األزمة تتطلب تقدمي إرشاد والدعم مباشر وتقدمي املعلومات األولية اليت تساعد على تفسري أبعاد املشكلة  :زمة الصدمةأ
 وتقدمي امللومات بشان ما يتوقع  من الطفل ويئة الوالدين ملهمة التخطيط املستقبلي احلقيقية 

وهذه األزمة تتطلب الكشف عن إمكانية  وجود بعض اخلصائص االجيابية عند الطفل وبعض املميزات اليت  :أزمة القيم الشخصية 
   .ميكن أن تكون هلا قيمة لدى الوالدين

ودور املرشد هنا هو فهم مشكالت الوالدين وإرشادهم وتوجيهم للحصول على اخلدمات املتخصصة   : أزمة احلقيقة أو الواقع
  . واملتوفرة للطفل واليت ميكن أن حتد من تأثري هذه األزمة على الوالدين
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رحلة اليت وترتبط هذه األمناط بنوع اإلعاقة وعمر الطفل وتظهر على شكل مراحل متتابعة وختتلف حاجة الوالدين باختالف امل
 . ميرون ا

   -:وميكن اإلشارة إىل تلك األزمات التي تواجهها تلك األسر وحتتاج إىل إرشاد كما يلي
  اكتشاف حالة اإلعاقة وإدراك احلقيقة عدم قابلية الشفاء ومساعدة الوالدين على فهم طبيعة وأبعاد املشكلة اليت يعاين منها

 . تطفلهم وذالك عن طريق تزويدهم باملعلوما
 بلوغ الطفل عمر املدرسة وعدم قبوله يف مدرسة عادية.   
  التكاليف املادية الباهظة لرعاية الطفل طبيا واجتماعيا ونفسيا.  
 النشاطات االجتماعية والتروحيية املفيدة.  
 ضبط سلوك الطفل .  
 لصعوبات اليت يتعرض هلاااللتحاق مبركز أو مؤسسة للمعاقني اليت ميكن أن تساعد الفرد املعاق يف التغلب على ا .  
 تكيف األخوة واألخوات  واستقرار الوضع األسري.   
 ومساعدة األسرة على مواجهة مسؤوليتها مع طفلها املعاق من جهة وأطفاهلا األسوياء ، عدم استجابة املعاق جلهود الوالدين

   .املعاقني والعادين من جهة أخرى ومساعدم على التعرف على الطرق املختلفة يف التعامل مع أطفاهلم
 الرعاية املستمرة وما ينجم عنها من تعب . 
 مرحلة املراهقة والتغريات املترتبة عليها .  
  عدم القدرة على العمل والزواج.   
 تمع بوجه عام واألقارب بوجه خاصيف حال كانت سلبية فهذا يتطلب تغري اجتاهات األفراد . اجتاهات األفراد يف ا

   .هات اجيابية بقبول املعاق واستبداهلا باجتا
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 احملاضرة التاسعة
  الكفايات الالزمة للعمل بنجاح يف إرشاد ذوي احلاجات اخلاصة

  
إذا كنت مرشدا للمعاقني عليك .  على املرشد الذي يتعامل مع األفراد املعاقني تعليمهم أشياء كثرية ال تقلق األشخاص اآلخرين

عليك أيضا مساعدم على تقبل أنفسهم وأن   .هذه املشكالت من الناحيتني اجلسدية واالنفعالية مساعدم على التعامل مع 
كما عليك تزويد أسرهم جبلسات إرشادية .  تعلمهم كيفية البحث عن العمل وكيفية التدرب على املهارات الالزمة للنجاح

كما عليك أن تعمل وتتعاون مع الوكاالت ومؤسسات اتمع .   ليتعلموا أكثر عن هذا الفرد يف أسرم والذي يعاين من مشكلة
  .ألغراض اإلحالة وبناء العالقات اجتماعية قد تفيد مستقبال يف إرشاد أسر ذوي احلاجات اخلاصة 

  -:وعلى املرشد أن يتمتع باخلصائص التالية لكي يعمل بكفاءة مع األشخاص املعاقني وأسرهم
 ه حنو اإلعاقة بدقة وعمق كبريينأن يفهم ويدرك ويتفحص اجتاهات .  
 أن يتمتع باجتاهات اجيابية ومتفائلة حنو عملية اإلرشاد وإعادة تأهيل األشخاص املعاقني.   
  أن يركز باستمرار على قدرات املسترشدين املعاقني بدال من التركيز على إعاقتهم.  
 رفة والكفاءة العالية حبيث يكون قادرا على حتمل واألهم من ذلك هو أن مرشد األشخاص املعاقني جيب أن يتمتع باملع

فبالرغم من االحباطات الكثرية إال أن هذه املهنة تتضمن معززات معنوية اجيابية تدفع املرشد .  االحباطات الكثرية اليت تواجهه
  . إىل الشعور برضا والسعادة

   -:لتالية كما على املرشد أن يتعامل مع أسر ذوي احلاجات أن يتمتع بالكفاءات ا
. التمتع باجتاهات اجيابية صادقة حنو املعاقني وأسرهم -معرفة األبعاد الطبية واالجتماعية  والتربوية والتأهيلية والسلوكية لإلعاقة  -
  . التحلي بالكثري من الصرب -       اإلحساس باحلاجات احلقيقية لألسرة  -
  .االستماع اجليد  -      . حيام وخصائصهم الفرديةاحترام قيمهم وقرارام ومنط  :التعامل باحترام  -
  . عدم التركيز على مواطن الضعف لدى األفراد املعاقني ولدى أسرهم  -            التحلي بالواقعية -
   .املعرفةاالعتراف مبحدودية  -  .توفري الدعم املمكن أيا كان نوعه   -   استخدام أساليب مشوقة   -   مراعاة الفرق الفردية  -

  - :.النماذج اخلاصة لتقديم اخلدمات لذوي احلاجات اخلاصة وأسرهم
واملقصود به إرشاد الفرد من ذو احلاجات اخلاصة أو أسرته  يف كل مرة ومساعدته ومساعدة أفراد أسرته على  : اإلرشاد الفردي

ن الذين لديهم حاجات فردية واضحة حل مشكالا والتكيف معها ويستخدم أسلوب اإلرشاد األسري الفردي مع الوالدي
   .ويتميزون باخلصائص نفسية وسلوكية تستدعي االنتباه واإلرشاد الفردي 

  -:وجيب على املرشد مراعاة ما يلي 
 الترحيب بالفرد والوالدين وتوضيح أهداف اجللسة اإلرشادية . 
  التأكيد على السرية من اللحظة األوىل.   
 سترخاء وعدم الشعور بالتوتر وامللل إعطاء الفرد واألسرة فرصة لال.   
 تسجيل ما يدور إثناء اجللسة بني املرشد واملسترشد والفرد وأسرته.   
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 اختيار املكان املناسب اخلايل من الضوضاء إلجراء اجللسة   
اإلرشاد اجلماعي عدد من األسر الذين تتشابه مشكالم ومن خالل  إرشاد عدد من األفراد أوويتم من خالله  :اإلرشاد اجلمعي 

فمن ، وتقبل هذه املساعدة وحيصلون على التغذية الراجعة أو تعزيز السلوك املرغوب فيه ،يتعلم األفراد مساعدة بعضهم لبعض 
  خالل االلتقاء باألسر باألخرى يطلع أولياء األمور على القضايا احمللية ذات التأثري على اخلدمات املقدمة لذوي االحتياجات اخلاصة 

يتبادل األفراد اخلربات ويقدم البعض الدعم لآلخر ويتيح للبعض فرص التعارف على آخرين تعايشوا مع فرد ذوي احلاجات و
   ..اخلاصة 

  -:وحتى يفعل اإلرشاد اجلمعي ال بد من االنتباه إىل ما يلي 
 تنظيمه عن طريق متخصص له خربة وفهم ديناميكية اجلماعة .  
 اد املشاركني مراعاة التجانس بني األفر.   
 توضيح أسباب تشكيل اجلماعة وفوائد وأمهية وطبيعة اإلرشاد اجلمعي.  

وهي مهمة وذلك لتزويد املرشد باملعلومات التفصيلية حول منو الطفل وطرق التعامل معه وبالتايل مساعدة   : الزيارات املنزلية
   .وتوجيهها يف التخطيط وتنفيذ بعض األنشطة التدريبية الضرورية

حىت تعرف األم طفلها مواطن الضعف والقوة يف أدائه وحىت تتعرف على أقرانه   .املالحظة يف املركز واملشاركة يف تنفيذ الربامج 
   .ولتتعلم مهارات مفيدة البد هلا من املالحظة واملسامهة يف تنفيذ الربنامج

   .احلاجات اخلاصة وأفضل الطرق للتعامل معهم وتكون تلك النشرات حول حقائق هلا عالقات من ذوي : النشرات التثقيفية
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  العاشرة احملاضرة
  اخلاصة احلاجات ذوي حنو الوالدين مسؤوليات

  
 ما عادة واليت واالعتمادية السلبية االجتاهات من أنفسهم اآلباء حيرر أن أردنا إذا اإلحلاح غاية يف تبدو اليت األسرية املسؤولية إن  •

. ألطفاهلم رعايتهم مدة اإلجيايب االلتزام من نوع إىل يؤدي مما معاق طفل وجود حالة يف معنده تتشكل
)١٩٩٥،UNESCO.(  
 حاجات تقدر أن الضروري ومن. املطلوب بالشكل مبسؤولياا القيام دون حيول قد الدعم أو احلماية بعدم الوالدين شعور وإن •

 التربوية املعلومات وتقدمي، واإلرشادية االجتماعية اخلدمات وتقدمي مساعدا طريق عن األسر دعم إىل باإلضافة املتنوعة األسرة
  .املهارات على والتدريب

  : الوالدين مسؤوليات ومن
 الحقة عالجية خطة ألية األساسية اخلطوة يشكل وهذا،  هو كما بالواقع والتسليم والتقبل االقتناع.  
 واآلخرين نفسه ليخدم بتعليمه وينتهي املطمئنة واحلماية الدافئة باالبتسامة بدأي املعاق جتاه واجباً عليهم بأن االقتناع.  
 املالبس وارتداء الطعام كتناول العملية ومبادئها اليومية احلياة أساس على تدريبه يف جهد من يستطيعون ما أقصى بذل 

  .البسيطة املرتلية األعمال يف واملشاركة
 بالنفس والثقة القدرة مشاعر لديه يولد مما جناح كل عند وتعزيزه ضآلتها على ياتهبإمكان واالعتراف بوجوده اإلحساس.  
 واملداعبة املزاح طريق عن كان وإن حىت فيه هو مبا تذكريه أو به االستهزاء أو منه السخرية عدم.  
 والغرية احلسد روح لدية تتفجر أال على حرصاً عنده احلماس وخلق إثارته بغية بأخوته املقارنة أسلوب عن االبتعاد.  
 والقيم املبادئ يكتسب باملعايشة ألنه األسرة داخل االجتماعية حياته خالل وخباصة املشاركة وعن الناس عن عزله عدم.  
 ا وجوهها بكل اإلعاقة واقع على التعرفهلا عملي برنامج وضع ويف عليها التغلب يف مساعدته يستطيعوا حىت ومضاعفا.  
 املتخصصة املؤسسات مع بالتعاون االجتماعي والتأهيل بيةالط للمعاجلة إخضاعه.  
 لديه والعجز القصور صور تعزيز أو باإلحباط يصاب ال حىت قدرته تفوق بأعمال تكليفه عدم.  
 أخطأ إذا حىت بقسوة معه التعامل إىل أو عقابه إىل اللجوء وعدم منه الكثري توقع عدم.  
 واالستقاللية واملواجهة واالخنراط التعلم إمكانيات من حيرمه ذلك الن هعلي املفرط واخلوف الزائدة احلماية جتنب.  
 ال إفساح عدمحقه من ليست ومكاسب امتيازات على ليحصل الشفقة باستدرار للمعاق ا.  
 مما الصرب ونفاذ اليأس نتيجة القسوة وعدم، عاجزاً باعتباره التدليل يف اإلفراط عدم أي املعاملة يف متوازن أسلوب إتباع 

  ).١٩٩٥،شكور. ( الناس كسائر ليس أنه  كما مؤقتاً ليس واقعه أن االعتبار يف األخذ ضرورة يعين
 املعروفة الوقائية اإلجراءات إتباع طريق عن وذلك، اإلعاقة حدوث تكرار منع على العمل.  
 اجلهود لتنظيم مث الدعم وتبادل اخلربات لتبادل، معاقني أطفال لديها اليت األخرى األسر مع التوصل  .  

  :بصريا  املعاق الطفل حنو الوالدين مسؤوليات
 بالذنب شعور أو مبالغة دون بتقدير، ومعاملته الطفل حبالة االعتراف.  
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 اجليد النمو توفر اليت البيئية املثريات على التركيز.  
 بصرية بقايا من لديه ما استغالل على الطفل تشجيع.  
 هلا يتعرض اليت املختلفة لألحداث الكايف التفسري وإعطائه الطفل مع احلديث.  
 وسلوكه مبظهره يتعلق فيما املناسبة الراجعة بالتغذية الطفل تزويد.  
 لآلخرين بصرياً املعاق الفرد قدرات توضيح.  
 االستقاللية درجات أقصى إىل للوصول الظروف بعض يف اجلزئية االعتمادية تقبل على الطفل مساعدة.  
 واالعتماد، احلركية املهارات يطور لكي وشفهي يدوي تدريب إىل حباجة بصرياً املعاق الطفل نأ تدرك أن األسرة على 

  .النفس على
  :عقليا  املعاق الطفل حنو الوالدين مسؤوليات

 عمله أداء يف ينجح أن قبل وتكرار إعادة إىل حيتاج الطفل ألن وذلك الطويل بالصرب التحلي.  
 الواحد الوقت يف واحد عمل من أكثر أداءب عقلياً املعاق الطفل تكليف عدم.  
 الذاتية للعناية واألزمة األساسية االستقاللية املهارات على تدريبه.  
 فينجح جهداً ابنهم يبذل حني والسرور البشاشة إظهار.  
 ١٩٩٦،القريطي. (هو كما عقلياً املعاق الطفل تقبل.(  
  : اخلاصة احلاجات ذوي مع للتعامل الوالدين إعداد
، تدريبية أو إرشادية وبعضها داعمة أساليب بعضها، اخلاصة احلاجات ذوي مع التعامل يف الوالدين إلعداد أساليب جمموعة هناك

 ناحية من سواء التعامل يف والفعالية واالتساق األسرية السعادة وهو النهائي اهلدف إىل للوصول األساليب استخدام هو واملهم
  .الوالدين ناحية من أو الطفل

  : األسرية التوعية - 
 تأخذ وقد جمتمعية أسرية التوعية تكون وقد، األسرة داخل املعاق الطفل وجود وبعد قبل األسرة توعية على األسلوب هذا يقوم

  .اإلعاقة من الوقاية مستويات من األول املستوى ضمن وميكن ‘والكتيبات والنشرات احملاضرات خالل من اإلرشادي الشكل
  : ضراتواحملا الندوات - 

 حيث واحملاضرات الندوات أمهية إىل اإلشارة وميكن، وأطفاهلم باألسر يتعلق فيما وعالجية وقائية وسيلة واحملاضرات الندوات تعترب
، املشكلة عالج يف الوالدين مشاركة والندوات احملاضرات وتتضمن. الصعبة األسرية الظروف خضم يف ألخصائيني العلمية تربز

 فيها فإن كذلك، وجمتمعهم أبنائهم مث ومن بأنفسهم بدءاً، واالجتماعي النفسي التغيري عملية كثرياً تسهل مشاركتهم أن حيث
 الطفل وجود يفترضها اليت املتطلبات عن الناجتة واالحباطات األزمات ختطي وبالتايل، األسرية الفعالية حتقيق إىل للوصول تقدمياً
  املعاق

  : األسري اإلرشاد - 
  )األقارب وحىت األبناء،الوالدين( األسرة أفراد مساعدة عملية"  بأنه األسري داإلرشا يعرف
  .واستقراره اتمع سعادة وبالتايل األسرة واستقرار سعادة لتحقيق األسرية احلياة فهم يف ومجاعات فرادى
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  : األسري الدعم - 
 حتتاج أمنا إىل الدراسات أشارت وقد، الوالدين وخاصة اًبعض بعضهم أفرادها مبؤازرة يتمثل الذي هو األسرة حتتاجه دعم أفضل إن
 إىل أشارت أا إىل إضافة، اإلباء كن وخاصة، إلية حيتاج ما هو العاطفي الدعم ولكن الطفل رعاية يف املساعدة ليست األمهات إلية

 أشكال من شكالً وليس وطللضغ مصدراً يكون بعضها أن بل، مفيدة العالقات كل فليست كمه من أفضل املقدم الدعم نوع
  .الدعم
  : الدعم أنواع

  .اخلاصة احلاجات ذوي من للفرد الزمين العمر باختالف ختتلف األسر تواجهها اليت الصعوبات أن حيث : العاطفي الدعم -
 مساعدة وكيفية طفلال وضع على وتأثرياا وطبيعتها وسببها،اإلعاقة عن معلومات إىل ماسة حباجة هنا األسرة : املعلومايت الدعم -

  .املنطقة يف املتوفرة الدعم مصادر وعن تقدم أن ميكن اليت اخلدمات وعن، الطفل
  . هلم اخلدمة توفر اليت القوانني بسن وذالك : واألخالقي القانوين الدعم -
 األسرة زيارة خالل من نويواملع واملادي التدرييب الدعم، وأخصائيني أطباء من جمموعة من متخصص فريق يقدم : املتنقل الفريق -

  .والتدريبية والتوعوية التشجيعية اخلدمات وتقدمي
 األسرتان تشارك حيث، املعاناة نفس تعاين أخرى أسر وجود على األسلوب هذا يعتمد : أخرى أسرة خالل من الوالدين إعداد -

  .األخرى ألسرةا جتربة على أسرة كل تتطلع  سوف وهكذا الوحيدة هي ليست أا منهما كل وتعرف
 دورا تلعب حيث، املقروءة أم املسموعة أو املرئية سواء اإلعالم وسائل كافة إىل اإلشارة من البد وهنا : اإلعالم وسائل دور -

 نصائح تتضمن ومنشورات وكتيبات مقاالت أو مسجلة وأشرطة برامج من تقدمه ما خالل من الوالدين إعداد يف ومهما بارزاً
   مصورة وتدريبات

 دورات إعداد خالل من واخلاصة احلكومية واملراكز واجلمعيات املؤسسات ا تقوم اليت النشاطات وهي : التدريبية الدورات -
  .وإعاقته املعاق مع واملنطقي العلمي التعامل من صور إلعطائهم وذلك لألسر تدريبية
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  عشرة احلادية احملاضرة
  بكرامل والتدخل األمور أولياء متكني

  :  املبكر التدخل
 من يعانون الذين السادسة عمر دون لألطفال املقدمة النفسية و والتربوية واالجتماعية الطبية اخلدمات من جمموعة هو : تعريفه

       ويشري).   fox, hanline, vail & Grlanty, 1994(  اإلعاقة و للتأخر القابلية لديهم الذين أو منائي تأخر أو إعاقة
)  moorsem,1982  (املعاقني األطفال لدى املتبقية القدرات يستثمر عندما فاعلية أكثر يكون املبكر التدخل أن إىل .  

  : يلي كما املبكر التدخل خدمات من االستفادة تستطيع اليت اإلعاقة حاالت تصنيف وميكن
 بيئية أو وراثية ناحية من لإلصابة عرضة األكثر األطفال .  
 منائياً روناملتأخ األطفال .  
 حركياً املتأخرون األطفال .  
 التواصل يف اضطرابات من يعانون الذين األطفال .  
 سلوكية مشكالت من يعانون الذين األطفال .  
 شديدة انفعالية اضطرابات من يعانون الذين األطفال   
 معاً ةوالبصري – السمعية – البصرية – السمعية: (  التالية احلسية اجلوانب أحد يف املصابون ( 

  
   املبكر التدخل يف األمور أولياء مشاركة طبيعة

  املبكر التدخل يف واألخصائيني الوالدين مشاركة يبني جدول
  دور األخصائيني  أنشطة الوالدين املراحل

 التعرف

  .االنتباه إىل املؤشرات التحذيرية 
   .الوعي باألسباب 
   .الوعي باخلدمات 

   .بة حتويل الطفل إىل اجلهات املناس
   .التحدث مع األسرة األخرى 

  .الوعي باخلدمات املتوفرة 
   .االستفادة من وسائل اإلعالم 

   .توفري املعلومات 
   .توفري اخلدمات الالزمة 

   .احلصول على الدعم املايل 

 التقييم

  .متابعة الطفل 
   .االستجابة لألستبانات و املقاالت 

   .التعاون من املعلمني 
   .اء الفريق العمل مع أعض

  املوافقة على التقييم 
   .حضور االجتماع 

  .تقدمي املعلومات عن الطفل 

العمل . جتنب املصطلحات غري املفهومة 
  .بروح الفريق 

   االتسام بالواقعية واإلجيابية مفهوم
   .تقدمي مناذج من كتابة تقارير مفهومة 

   .أداء الطفل 
   .تقومي مناذج من أداء الطفل 
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 الربجمة

   .املشاركة يف حتديد البديل التربوي 
   .املشاركة يف حتديد األهداف 

   .حضور االجتماعات 
   .زيادة الصفوف 

   .قراءة األدبيات ذات العالقة 

   .تشيع املالحظة الصفية   
   .توضيح املناهج 

   .اإلشارة إىل األهداف 
   .توضيح البدائل التربوية 

  

 التطبيق

   .املساعدة يف غرفة الصف 
   .االنضمام إىل مجعيات اآلباء 

   .دعم جهود األخصائيني 
   .املساعدة يف التدريس 

  .تزيني مهارة الطفل يف البيت 

   .توفري جمموعة تدريبية من اآلباء 
ختطيط الربامج ملشاركة الوالدين يف 

   .املدرسة والبيت 
تصميم أنشطة ومواد لالستخدام من قبل 

  .اآلباء 

 التقويم

   .دور املسؤولية  ممارسة 
   .توفري حتمل املسؤولية راجعة لألخصائيني 

   .املساعدة يف تقومي اخلطة التربوية 
  .املساعدة يف جملس اآلباء 

   .توفري برامج تدريبية 
   .إنشاء جمالس استشارية لآلباء 

   .دعم مجعيات اآلباء 
  . .تشجيع مشاركة اآلباء يف عملية التقييم

                
  :  املبكر التدخل برامج قفري

 يلي ما فيشمل املبكر التدخل برامج لفريق بالنسبة أما :  
 والتوليد النسائية اختصاصي Gynecologist   
 األطفال طب اختصاصي pediatricin  .  
 السمعي القياس اختصاصي audiologist  .  
 النفس علم اختصاصي psychologist .  
 املمرضات Nurses .  
 العيون طبيب ophthalmologist   
 االجتماعي االختصاصي social worker .  
 الطبيعي العالج اختصاصي physical therapist .  
 الكالم اضطرابات اختصاصي language pathologist speech   
 الوظيفي العالج اختصاصي occupational therapist  .  
 واملعلون املعلمات teachers .  
 اخلاصة التربية ومعلمو معلمات special educators .  
 األمور أولياء parents  
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  : املبكر التدخل فريق صفات 
 والطفل األسرة من كل حاجات وتقومي وتفسريها الرمسية وغري الرمسية االختبارات وتطبيق والتشخيص القياس .  
 الشخصية جوانب مجيع من املبكرة الطفولة مرحلة يف الطبيعي النمو مبظاهر الوعي .  
 اخلربات وتبادل بالتعاون يتمتع ريقف شكل على العمل .  
 الفردية الفروق ومراعاة األطفال لدى املتعددة احلاجات وتلبية فهم .  
 واجلماعية الفردية التعليمية األنشطة وتنفيذ بتصميم يتعلق فيما التجديد .  
 باملرونة تتصف واليت املدى والقصرية الطويلة األهداف صياغة .  
 باملرونة تتصف واليت املدى قصريةوال الطويلة األهداف صياغة .  
 الفعال التواصل خالل من املستهدف والطفل األسرة مع الثقة على قائمة عالقة بناء .  
 ١٩٩٨ احلديدي و اخلطيب. ( لألطفال التعليمية البيئة تنظيم (  
  : املبكر التدخل فرق مناذج

  : األنظمة متعدد فريق - 
 ويناقشون الحقاً يلتقون مث اخلدمة له ويقدم الطفل منهم كل يقيم حيث،  عمله جمال ضمن لوحده الفريق يف خمتص كل يعمل وفيه

  . الفريق عمل يف التنسيق أشكال بعض الفريق هذا يف ويتوفر التقدم وتقارير النتائج
  : األنظمة عرب فريق -  

  . مفرد بشكل اخلدمة منهم كل يوفر لكن البعض بعضهم مع بالتقييم ويقومون االختصاصيون خيطط وفيه
  :  انتقايل نظامي فريق - 

  . كاملة املسؤولية الفريق أعضاء كل يتحمل لذلك،  العالج أحيانا  فيه مبا مجاعي العمل يكون وفيه
  :  التالية العوامل على املستخدم الفريق نوع ويعتمد
 املدرسة أو للمؤسسة اإلدارية السياسية .  
 التدخل ولفريق املؤسسة أو املدرسة يف لإلداريني الفلسفية التوجهات .  
 املهنية اخلربات ) .Wilson,1998(  

  التخصصات متعدد فريق خالل من العمل معوقات
 تمع يف التنافس و الفردية الصفاتا .  
 الفريق ضمن للعمل الالزمة العالية االقتصادية الكلفة .  
 تمعات املؤسسات يف السياسية التغرياتةاخلدم بتقدمي العالقة ذات وا.  
  : املبكر التدخل أهداف
 اإلعاقة من الوقاية .  
 اخلداج كأطفال خاصة حاجات ذو يصبحون قد الذين األطفال على املبكرين والتعرف الكشف .  
 ١٩٩٥،  اخلطيب. ( والنفسية والطبية التربوية للنواحي وشاملة مبكرة عالجية خدمات توفري.(  
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  : املبكر التدخل برامج يف األساسية والنشاطات العمليات
  : اخلاص التعليم - 

 النمائي التربوي التقييم.  
 املنهاج تطوير .  
 الفردية التربوية اخلطة إعداد.  
 التعليمية االستراتيجيات تصميم .  

  : العامة الصحية اخلدمات - 
 الروتينية الطيبة الفحوصات .  
 واجلراحة الغذائي العالج .  
 الغذائي التنظيم .  
 الصحي والتثقيف .التمريضية اخلدمات  
 الطبيعي العالج.  
 الوظيفي العالج.  
 وتشمل. النفسية اخلدمات  

 النفسي التقييم .  
 باللعب العالج.  
 النفسي اإلرشاد.  
 السلوك تعديل.  

  :  األسرية اخلدمات - 
 املرتلية الزيارات .  
 األسري اإلرشاد.  
 التدريب .  

  .السمعي القياس - 
  .اللغوي العالج - 
  : االجتماعية اخلدمات - 

 الةاحل دراسة.  
 وأسرهم للمعوقني والتمكني والدعم. املعاق الطفل حقوق عن الدفاع  

  : يلي كما تلخصيها ميكن املبكر للتدخل النماذج من عدد يوجد 
  : املتخصصة املراكز - 
 هذه وميكن له تربوي برامج يوضع مث ومن للطفل فردي تقيم إجراء يتم حيث يوميا ساعات ٥-٣ املراكز ذه األطفال يلتحق 

  متخصصة تكون أن وميكن اإلعاقات لكل شاملة املراكز
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  : املنزل يف املبكر التدخل
 الطفل مع العمل على تدريبهم بعد األساسي املعلم يدور الوالدان ويقوم املرتل يف املكرب التدخل خدمات تقدمي يتم احلالة هذه ويف 

  الطفل حالة ومتابعه واملعلومات باإلشارات تزويدهم على ويعمل واألسرة  الطفل بزيارة األخصائي يقوم حيث املعاقني
  : املستشفيات يف املبكر التدخل
 معاجلة على يعمل وهنا صحية مشكالت أو جدا شديدة منائي صعوبات من يعانون الذين السن يف الصغار األطفال مع يستخدم

  .التخصصات متعدد فريق الطفل
  : واملركز املنزل من كل يف املبكر التدخل

 طبيعة حسب األسبوع يف مرتني أو مرة ولألسرة هلم مرتلية بزيارات األخصائيون ويقوم حمددة أيام املركز يف األطفال يلتحق حيث
  . واألسرة وحاجات احلالة

  : اإلعالم وسائل خالل من املبكر التدخل
 األمور ألولياء توضيحية تدريبية أدلة لنموذجا هذا ويقدم الصغار املعاقني األطفال لتدريب واإلعالم التلفاز  النموذج هذا يستخدم 

 أشهر ومن  يظهرون اليت التكيفية غري االستجابة مع التعامل وكيفية املختلفة النمو جماالت يف أطفاهلم مهارات تنمية كيفية توضح
  .االستشارية واخلدمات التقنية ملركزا معا املرتل املركز مث املرتل منها منوذج من أكثر على اخلدمات يقدم وهو  برامح العاملية الربامج
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  عشرة الثانية احملاضرة
  النمو من املختلفة املراحل يف الطفل على اإلعاقة تأثري

  
  : السنة  قبل ما
 يشعر عندما لتدفئته باجلوع، يشعر عندما يطعمه ملن حباجة فهو احلساسة، احتياجاته مع يتجاوب ملن الرضيع الطفل حيتاج  •
 وكذلك اخل.. كثرية البيئية املثريات تصبح عندما والسكينة اهلدوء وإعطائه بامللل، يشعر عندما العائلية التفاعالت وسط جللبه الربد،ب

 إىل ويؤدي والدية، و الطفل بني القوية الرابطة يبين الذي هو والتفاعل التجاوب من النوع هذا. حوله من مع واللعب للتفاعل حيتاج
  .واحملبة بالطمأنينة الطفل شعور

 االتصال على قدرم تكون ال احلاالت هذه يف فاألطفال هذه، التفاعل عملية على سلباً واحلركية احلسية اإلعاقة وتؤثر هذا  •
 مع التفاعل حماوالت أثناء حيبطون فإم االتصال يف الصعوبة تسبب اليت اإلعاقة وجود األهل يدرك ال وعندما جيدة االجتماعي

 مشكلة، لديه الطفل ن األهل يدرك عندما أما. تسليته أو دئته من يتمكنون ال عندما هلم الطفل برفض هؤالء يشعر وقد طفل،ال
  .العاطفية طفلهم احتياجات لتلبية حاضرين يكونون وال يتأثرون ما غالباً فإم

  : املدرسة قبل ما 
 طلباته لتلبية واالنتظار االنفعاالت، على والسيطرة التعاون املشاركة فلالط بتعلم تتمثل الطبيعي الطفل عمر من املرحلة هذه •

 عنده ينمي هذا وكل اليومية احلياتية النشاطات من بكثري استقالله خالل من بالفخر الشعور الطفل يطور ذاته الوقت ويف. ورغباته
 النشاطات يف االستقاللية من درجة على باحلصول أطفاهلم اعدةملس اإلرشاد إىل املعاقني األطفال أهايل حيتاج. احملاولة املبادرة رغبة

  .            منها يعانون اليت املشاكل على مالمني ليسوا بأم التأكيد على أيضاً األطفال حيتاج السنوات هذه ويف. املختلفة
  : املدرسة دخول مرحلة 
. لديه الذات مفهوم وتكوين تبلور ويبدأ الذاتية، بالكفاءة الشعور ديهل ويتطور املرحلة، هذه يف املهارات من كثرياً الطفل يتعلم  •

 سلبياً يتأثر كذلك. املختلفة الوظائف املهام أداء حماولة أثناء بالعجز أحس كلما سلبياً املعاق الطفل لدى الذات مفهوم يتأثر بالطبع
 قدراته من أقل عمالً أو مهمات الطفل يعطى وعندما. اجحيت مما بأكثر ملساعدته آخرون ويتقدم معني بعمل القيام حياول عندما
  .أيضاً سلبياً يتأثر فإنه حتدي أو حافز أي يعطيه ال حبيث

  هنا كافياً يعد ال له األسرة فتقبل. له األصدقاء بتقبل والشعور أقرانه مع الصداقات تكوين إىل املرحلة هذه يف الطفل وحيتاج  •
 بالنفس ثقة من تعكسه مما العاديني األطفال تطور يف حرجة مرحلة هذه وتعد. األصدقاء من أكرب وعةم االنتماء إىل حباجة فهو

 عند اآلخرين األطفال راحة بعدم يشعرون فهم الصعوبة، يف غاية تكون املرحلة هذه فإن املعاقني لألطفال بالنسبة أما. للذات وتعزيز
  . األطفال اقيب يتجنبهم عندما الرفض ويعانون معهم، تفاعلهم
  : املراهقة مرحلة

 لقدراته، أعمق إدراك مع املعاق الطفل شخصية تتطور. الذاتية شخصيته بتكوين ويبدأ لطفل استقاللية تزداد املرحلة هذه يف •
  .أسرته نطاق خارج العامل اكتشاف يف رغبته مع موعة االنتماء إىل حاجته وتزداد
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 وقد. العنف أو الكره أو العداء مشاعر عنده تولد اتمع يف واآلخرين األصدقاء قبل من جههايوا اليت السلبية الفعل ردود إن  •
 هذه لكبت النهاية يف الطفل يضطر األحيان أغلب يف له حمبة الناس وأكثر ألقرب وأحياناً حوله ملن املشاعر هذه بإظهار يبدأ

  .            والقوة صرببال حتليه وضرورة ملعاناته الطويل املدى مدركاً األحاسيس
 على ملساعدم اإلرشادية اخلدمات من مجلة إىل حباجة يكونون ما غالباً وأسرهم املعاقني األطفال بأن استعراضه مت مما يتضح •

   : هي رئيسية أهداف ثالثة حنو اإلرشاد ويوجه.  اإلعاقة مع والتعايش التكيف
  .اقةباإلع املتعلقة واحلقائق املعلومات تقدمي -١
 يدور عما التعبري يف كذلك وتساعده يواجهها، اليت املشكالت أبعاد فهم يف الفرد تساعد اليت العالجية النفسية اخلدمات تقدمي - ٢
  .وعواطف انفعاالت من داخله يف
  .مشكالم حلل واستخدامها الضرورية املهارات تطوير يف ومساعدم األفراد تدريب -٣

  املبكرة األعمار يف إعاقة حدوث على تدل التي املؤشرات
  : التالية االستجابات قائمة مالحظة األسرة أفراد على 
  :شهور ٣ ، العمرية املرحلة - 

 مفاجئ صوت مساع عند حركات أو استجابات أي بيدي ال.  
 املتكلم صوت إىل االنتباه أو اإلصغاء يبدي ال .  
 املتكلم وجه عن بعينه يبحث بأنه استجابة  يبدي ال .  
 املفردات أو الكلمات تشبه أصوات يظهر أن بعد حياول مل .  
 ا يستمر أن ميكنحوله من يسمع أو يشاهد ملا االكتراث دون ساعات ملدة سريره يف مستلقي.  
 بطنه على يلقى عندما رأسه يرفع ال .  

  : شهور ٦ العمرية، املرحلة - 
 املتكلم أو الصوت مصدر إىل برأسه يدير ال.  
 يقوم ال. إطالقا يضحك أو يبتسم ال. متيقظ أو منتبه غري نظره. معه اللعب أو مداعبته حماولة عند استجابة يظهر ال 

  .املناغاة بأصوات
 منه قريبه للعبه للوصول بنفسه يدفع أن حياول ال.  
 يده متناول يف لعبة التقاط حياول ال.  
 لوحده اجللوس تعليمه يصعب.  
 هسن يف هم ملن املعدل دون وزنه شاحبا يبدو.  
 رأسه أو جسمه رفع حياول ال بطنه على وضعه عند  
  : شهر١٢ العمرية، املرحلة
 ذلك وتكرر أمامه للظهور وتعود عنه رأسك ختفي كأن( املألوفة لأللعاب يستجيب ال(  
 اخل....،ماما، بابا:(مثل الكلمات لفظ من يتمكن ال (  
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 لوحده الوقوف حياول ال.  
  : شهر١٨ ، العمرية املرحلة - 

 امللعقة باستخدام لوحده طعامه تناول من نيتمك ال.  
 يسمعها اليت املرادفات لفظ أو الكلمات تقليد حياول ال.  
 حوله من األشياء اكتشاف أو البيت يف االنتقال حياول ال .  
 معني شيء على نظره يف لريكز .  
 مثالً جسمه ينحي أو بقرفصاء جيلس فال لذلك جسمه بتهيئة يقوم ال فإنه ما شيء التقاط حياول عندما.  

  : شهر٢٤العمرية، املرحلة - 
 له املألوفة األشياء تسمية على يقدر ال.  
 ا املرتلية باحلاجيات يلعب الالكبار مقلد .  
 األشياء اكتشاف التسلق، الركض، نوع من بنشاطات يقوم ال.  
 ا عليه عرضت إذاا على أو عليها بنظرة يركز ال فإنه وواضحة ملونة صورحمتويا.  
 قصرية غري زمنيه لفترة ذلك يف ويستمر واخللف لألمام رأسه أو جسمه هز مثل حبركات واآلخر احلني بني ميقو.  
 لوحده الدرج صعود حياول ال.  

  : شهر٣٦العمرية، املرحلة - 
 حوله من املألوفني األشخاص مييز أو يعرف ال أنه األحيان معظم يف يبدو.  
 ا ضعيفة ومفرداته لغتها باأللعاب يقوم ال -        .جدالكبار سلوك فيها مقلد.  
 له املعطاة التعليمات يتبع ال - .        له املألوفة األشياء أو الصور إىل يشري ال.  
 ا يقضيعجالت بثالث الدراجة ركوب عليه يصعب -    .هدف بدون حمدد سلوك تكرار يف طويلًا وقت.  
 اا قدميه أصابع رؤوس على ميشي ما كثريحركاته خالل من واألثاث باألشياء صطدمي ما وكثري .  

ا٤٨العمرية، املرحلة -  ً   : شهر
 سليم بشكل الضمائر يستخدم ال -        . املفيدة اجلمل أشباه أو جبمل احلديث من يتمكن ال.  
 ا، األشياء عيناه تتابع ال  -           .معانيها فهم دون من يسمعها اليت الكلمات يردداجتاه يف نظرت عني كل جتد بل مع.  
 ا،أو عينه من األشياء يقربعينه طرف من األشياء إىل ينظر كثري.  
 أطفال قصة مساعه عند يصغي ال.  
 اجلديدة األشياء اكتشاف أو بفحص يبادر ال .  
 ا خوفًا يبدي أو تسلطية أفكار أو مرضية خماوف لديه وكأنه يظهرا أو شديداملخاوف أو األشياء بعض من فيه مبالغ  
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  عشرة الثالثة حملاضرةا
  جدا والشديدة الشديدة اخلاصة احلاجات ذوي أسر إرشاد

  
 املقدمة الربامج فإن وبالتايل منخفض وظيفي مستوى من يعانون الذين األفراد أم جداً والشديدة الشديدة احلاجات بذوي يقصد •

  .اليومية الوظيفية املهارات على قائمة ستكون هلم
 أي اإلجناب قبل حىت جداً مبكرة فترة يف وأحياناً مبكرة فترة يف جداً والشديدة الشديدة اإلعاقة عن الكشف يتم ما وعادةً هذا •

 اليت باألسر مقارنةً مبكرة تكون األسر هلا تتعرض اليت الصدمة فإن وبالتايل، املبكرة الطفولة يف أو اإلجناب وقت أو احلمل أثناء
  .أيضاً مبكرة تكون حاجام فإن وهكذا ومتوسطة بسيطة بإعاقات أطفال لديها

  : يف تتمثل فإنها جدا والشديدة الشديدة احلاجة ذي الطفل وجود نتيجة تربز أن ميكن التي املشكالت أهم أما
  : التشخيص - 
 مع الفعال الاالتص على قادرين غري األطباء ألن، وذلك يكفي ال أنه إال األويل بالدور يقوم من هو الطبيب أن هنا القول وميكن •

 على قدرة وعلى اإلصغاء وعلى، الفعال االتصال على ومدربني مؤهلني هم الذين املرشدين إىل حباجة هم لذلك، الوالدين
  .معلومات توفري جمرد ليس دورهم ألن لألسرة االنفعالية للحاجات االستجابة

  : اخلاص املركز يف وضعه عدم أو الطفل وضع - 
  :وهي حمتمل أمر املركز يف عالوض من جتعل عوامل هناك

  .األسرة خصائص-٤      .السلوكية املشكالت-٣     .واالقتصادية العرقية اخللفية-٢.        اإلعاقة شدة-١
  : مثل ضرورياً هلا بالنسبة املركز يف الطفل وضع يكون حاالت هناك ولكن

  .وللمجتمع لنفسها ديد متثل احلالة كانت إذا -
  .كبرية بدرجة مهددة حلالةا أسرة كانت إذا -
  .البيت يف األساسية الطبية أو التعليمية اإلدارة أو الرقابة توفري ميكن ال كان إذا -
  ).الطبيعية البيئة( تقييداً األقل البيئة فشل -

 واستمرار، منهما كل على الثقل من يقلل ذلك ألن بالطفل يعتنون الذين واملتخصصني الوالدين بني مشترك القرار يكون أن على
  .املرتل يف العطل لقضاء وأخذه املستمرة الزيارات خالل من الطفل رعاية يف األسرة مشاركة

  .الكايف واالجتماعي االنفعايل الدعم توفر عدم -
  .  ألطفاهلم املناسبة اخلدمة توفري تشمل اليت القوانني تطبيق عدم -

  :جدا  شديدةوال الشديدة احلاجات ذوي أسر إرشاد يف هامة اعتبارات
 املشكلة لفهم الكايف الوقت األسرة إعطاء.  
 أحدمها وليس الوالدين كال مع العمل على احلرص.  
 الفعال االستماع مهارات استخدام.  
 منها واالنطالق األهل لدى القوة نقطة على التركيز.  
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 ام عدمم وإشعارهم الوالدين ااملشكلة سبب بأ            .  
 لألسرة املشروط غري التقبل.  
 الطفل حول واقعية توقعات بناء على األسرة مساعدة.  
 م أخصائي بأنك دائماً والتذكر األسرة دور إلغاء عدماألهل هم وأ .  
 أعرف ال كلمة قول يف التردد وعدم الواضحة واملعلومات املصادر إىل الرجوع خالل من األهل تساؤالت على اإلجابة 

  .ذلك األمر يقتضي عندما
 لطفلهم بالنسبة املستقبل يف والصعوبات باملشكالت التنبؤ على ألسرةا مساعدة .  
 الوالدين مع املناسبة اللغة  استخدام.  
 وتنشئتهم أطفاهلم تعليم على قادرين ليكونوا الوالدين تدريب .  
 م حسب بأدوارهم القيام على األسرة تشجيعم قدراوإمكانا .  

  :جدا  والشديدة شديدةال احلاجات ذوي أسر إرشاد اسرتاتيجيات
  : الفردي اإلرشاد - 
 على سلبا تؤثر قد معينة سلوكية خبصائص يتميزون والذين الواضحة جدا والشديدة الشديدة احلاجات ذوي مع عادةً ويستخدم •

 ليتا األساسية املهارات على تدريب جلسات تتضمن عادة وهي، الوالدين مبجموعات اشتراكها حال يف األخرى اموعات
.    ومشاعرهم ومشكالم الهتمامام أكثر تفهم على وأسرهمً جدا والشديدة الشديدة احلاجات ذوي ومساعدة األسرة حتتاجها
 من جو وإضفاء اإلرشادية اجللسة أهداف وتوضيح م والترحيب السرية على للوالدين التأكيد : الفردي اإلرشاد يف ويراعى
 انتهاء بعد واألسرة األخصائي بني دار ما تسجيل مث لالسترخاء فرصة وإعطائهم وامللل بالتوتر الوالدين إشعار وعدم احلميمية
  . اجللسة

  : اجلمعي اإلرشاد -  
 سلوك وفهم التوتر خلفض أساسا يهدف فهو. واحلقيقة الواقع مع وتكيفها الشخصية تكامل إلعادة حماولة يف عادة ويستخدم •

 التعامل وكيفية واألسرة للطفل بالنسبة احملددة والقضايا املشاكل ملعاجلة املناسبة األساليب على والتعرف األسرة قبل من الطفل
  .للخربات ومشاركة واملشورة للدعم فرصاً هلا يتيح املشكلة نفس من أخرى أسر مع تعاين أسرة وجود إن كذلك معها،
  : وهي اجلمعي اإلرشاد يف مهمة أمور  هناك
 اجلماعة ديناميكية وتفهم خربة له متخصص طريق عن ياجلمع اإلرشاد تنظيم .  
 التجانس مبدأ يراعي حبيث اجلمعي اإلرشاد عملية يف  املشاركني األفراد اختيار .  
 اجلماعة تشكيل أسباب وتوضيح منهم متوقع هو ما األفراد يعرف حىت اجلمعي اإلرشاد وفوائد طبيعية شرح .  

  : لألسرة يلي ما توفري نميك السابقة االسرتاتيجيات خالل ومن
  : العاطفي الدعم - 
 حتتاج عمرية مرحلة فكل. املعاق للفرد الزمين العمر باختالف ختتلف األسر تواجهها اليت) النفسية( العاطفية الصعوبات أن حيث •

  . إعاقته وقبول ابنهم حاجات مع تكيفاً أكثر األهل يصبح حىت ذلك كل معني عاطفي دعم إىل
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  : علوماتيامل الدعم - 
 أم كما، ومستقبله املعاق وضع على وتأثرياا وطبيعتها وسببها اإلعاقة عن الكافية املعلومات إىل احلاجة أمس يف تكون فاألسر •

  . املنطقة يف املتوفرة الدعم ومصادر تقدم أن ميكن اليت واخلدمات املعاق مساعدة كيفية عن معلومات إىل حباجة
  : خالقياأل القانوني الدعم - 
 الطبية اخلدمات إىل إضافة قدرام مستوى أقصى إىل م تصل تربوية خدمات إىل حباجة جداً وشديدة شديدة إعاقة املعاقني إن •

  . عليها والتعرف هلم اخلدمة توفر اليت القوانني وسن، القانوين الدعم أمهية جاءت هنا ومن
  : )اجليني( الوراثي اإلرشاد - 

 وجدت عملية اجليين اإلرشاد ويعترب معاق طفل إجناب الحتمال املتوقعني واآلباء اخلاص التدريب ذو جليينا املرشد به ويقوم
  : على واألسرة الفرد ملساعدة
  . لذلك املتوفرة العالجية واإلجراءات املتوقعة باملشكلة اخلاصة الطبية احلقائق فهم .١
  . األسرة يف اإلعاقة حدوث واحتماالت االضطراب على الوراثة ا تؤثر اليت الطرق وتقدير فهم .٢
  . األسرة أهداف على وبناًء اإلعاقة حدوث من املتوقع واخلطر املعلومات ضوء يف  املناسب القرار اختاذ .٣
  . األسرة يف اإلعاقة حدوث تكرار يف املخاطر مع التعامل وطرق فرص فهم .٤
   تكرارها احتمال مع أو ةاألسر منها تعاين اليت املشكلة مع ممكن تكيف أفضل إىل الوصول .٥
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  عشرة الرابعة احملاضرة
  عقليا املتخلفني األفراد أسر إرشاد

  
 من وسليما وذكيا مجيال القادم الطفل هذا يكون أن، جديداً مولوداً ينتظرون عندما الوالدين وخصوصاً األسرة أفراد مجيع يأمل •

. عقلياً متخلفاً يكون قد أو عقلي متخلف اجلديد طفلهم بأن الطبيب خيربهم دماعن الكربى الصدمة تكون ولكن، اجلوانب مجيع
 من ذلك غري إىل بعدهم سريعاه ومن سيعلمون وما املعاق طفلهم مستقبل حول التفكري يف الطويل الوقت واألمهات اآلباء ويقضي

   تفكريهم تشغيل استفسارات
  : واجتاهاتهم الوالدين فعل ردود

 املعاق الطفل حنو اجتاهام أو األسرة فعل ردود تلخيص ميكن األسرة تعيشه الذي املرهق واجلسدي النفسي وضعال على بناء •
  : يلي كما عقليا

 منه وتتهرب املؤمل الوضع هذا تتقبل ال فهي ولذلك معاق طفل يكون أن تتوقع تكن مل األسر بعض أن نالحظ : السلبي االجتاه - ١
 البيئة وتتحول طويال ذلك يستمر وقد املعاق الطفل وجود يف السبب حول التهم الزوجان يتبادل كأن شىت بأشكال ترفضه و

   يطاق ال جحيم إىل األسرية
 وهذا إطالقاً يتقبلونه فال.  املعاق طفلهم حنو سلبية اجتاهات لديهم يتكون األسر بعض أن لوحظ:  واإلهمال االكرتاث عدم - ٢

 وحياولون الكافية الصحية العناية له يوفرون وال وطعامه ومالبسه ملظهره يكترثون فال، كبرية بدرجة له إمهاهلم إىل يؤدي االجتاه
 يؤدي مما.  منها االجتماعية وخصوصا األسرى أنشطة عن إبعاده أو للمعاقني داخلية مؤسسة يف كوضعه اليومية، حيام من إخفاءه

  . املعاقني ألهايل املستمرة والتثقيفية اإلعالمية الربامج وجود من بد ال كان لذا.  املعاق الطفل إعاقة درجة زيادة إىل
 زائداً اهتماما يبدي كالمها أو الوالدين أحد أن حيث متباينة اجتاهات األسر بعض لدى يتكون:  املعاق بالطفل الزائد االهتمام - ٣
 يف السبب بأنه كالمها أو الوالدين أحد يعتقد حيث لذنبوا باإلمث الوالدين لشعور ذلك ويعود املعاق بطفلة والعناية الرعاية يف

 تناولت بأا العتقادها أو أكثر أو األربعني سن يف وهي معاقاً طفالً األم تنجب عندما خاصة وبصورة.  الطفل عند اإلعاقة وجود
 من ذلك غري إىل احلمل لخال اكس ألشعة تعرضت أا أو التدخني أو املشروبات من تكثر كانت أو احلمل مرحلة يف دواًء

    كالمها الوالدين على أو األم على تسيطر اليت االعتقادات
  : التشخيص مرحلة

 األمر تقبل ميكنهم ال حيث عقلياً معاق أنه على مرة ألول الطفل تشخيص يتم عندما هي لألهل بالنسبة املراحل أصعب تعترب •
 وضعهم على اليت للتغريات التخطيط يف واملساعدة النفسي والتشجيع الدعم ىلإ املرحلة هذه يف األهل حيتاج حيث وواقعية بسهولة
  .سيتخذونه الذي بالتوجه يتعلق فيما املناسب القرار واختاذ

  : األهل  وعي مستويات
 من املستويات هذه حتديد وميكن األهل لوعي مستويات ثالثة هناك حيث األهل وعي حسب اإلرشاد وأسلوب طبيعية ختتلف •

  : هي خصائص عدة لخال
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  : الكامل الوعي - أ
  .عقلياً معاق الطفل بأن األهل يصرح .١
  . حمددة ستكون للمعاجلة طرق أي أن األهل يدرك .٢
  .اخلاصة للرعاية مؤسسة إىل الطفل إدخال أو والتدريب املالئمة الرعاية طرق حول معلومات األهل يطلب .٣

  : اجلزئي الوعي - ب
  . أسباا عن ساؤلت مع اإلعاقة أعراض األهل يدرك .١
  . العالج جدوى عدم خيافون ولكن احلالة بتحسن األهل يأمل .٢
  .املشكلة مع التعامل على قادرين كوم من متأكدين غري هنا األهل .٣
  . طفلهم ملشكلة إدراكهم ناحية من كامل غري وعي لديهم األهل أن املختص يرى .٤

  : األدنى الوعي -ج
  .طبيعية غري أا صفاتوال اخلصائص بعض اعتبار األهل يرفض .١
  . اإلعاقة وجود إىل وليس أسباا إىل األعراض األهل يعزو .٢
  .طبيعيا الطفل سيجعل العالج أن األهل يعتقد .٣

 من يزيد بل مساعد غري دوره ولكن احلاالت هذه يف االستشاري بدور يقوم شخص أول هو الطبيب أن)  burton( ويرى •
  .سوءاً الوضع وزيادة األهل وإرباك خوف من يزيد ما غالباً إنه بل الصحيح بالشكل األهل مع التواصل يستطيع ال ألنه األزمة

 املعلومات تقدمي فقط وليس األهل لدى العاطفية االحتياجات مع التجاوب ميكنهم حبيث متعاطفني األطباء يكون أن جيب وهنا •
 األهل يتردد حيث املشاكل أكرب من واألهل األطباء تواصل لةمشك وتعترب.  الشديدة اإلعاقة ذوي األطفال أهل حاالت يف وخاصة

  . املطلوب بالشكل املعلومات إيصال ميكنهم ال ولكن احلاالت يشخصوا أن لألطباء ميكن كما أحيانا، السؤال يف
  :الطبيب قبل من للوالدين املعلومات لتقديم) Carr( وضعها مبادئ ثالث هناك
  .لذلك كافيا وقتا يأخذ أن .١
  .  الوالدين مع متعاطفاً يكون أن .٢
  )  ١٩٨٥ الرحياين،. (كامل بشكل الوالدين أسئلة مجيع على جييب أن .٣

  :  عقليا املعاقني أفراد اسر حاجات
 يف باحلاجات األسرة ا تقوم اليت الوظائف وتتعلق ألفرادها واجلماعية الفردية احلاجات لتلبية املختلفة بوظائفها تقوم األسرة

  :  التالية سبعةال ااالت
  . الترفيهي اال -  . العاطفي اال - .  الصحي اال -.  الذاتية واهلوية االنتماء جمال -     االقتصادي اال -
  .  االجتماعي اال -    . املهين/  التربوي اال -

  :  لألسرة اإلرشادية اخلدمات عليها تقوم التي الرئيسية املبادئ
 واملعتقدات واخلربات واحلاجات القيم حيث من األسرة فردية احترام  .  
 شامل حنو على وأسرته الطفل من كل حاجات لتلبية املبذولة اجلهود توجيه.  
 وتفهمه األسرة أفراد من فرد كل احترام  .  



  ٤٠ .. ذوقأمرية الإعداد                                                                                                              مسيحان الرشيدي - د/  التوجية واإلرشاد النفسي واالسري 

 هادفة مهنية عالقة يف حقيقيني شريكني بوصفهما الوالدين إىل النظر  .  
 بنفسها ثقتها وتعزيز ، ودعمها الذاتية هامصادر تقوية على األسرة مساعدة  .  
 املالئمة القرارات اختاذ على قادرة لتصبح املمكنة املعلومات بكل األسرة تزويد  .  
 بوجودها االشتباه حىت أو اإلعاقة اكتشاف بعد ممكن وقت بأسرع لألسرة واإلرشاد الدعم بتقدمي البدء .  

  :  هلا الوالدين اهتمام املرشد يوجه أن جيب أمور
 املتخلف طفلهم حلالة والفهم باملوضوعية الوالدين موقف يتسم أن .  
 الطفل ختلف أسباب فهم  .  
 مستقبالً منه متوقع هو وما وسلوكه الطفل ختلف درجة ومعرفة فهم .  
 االحتياجات هذه ومواجهة واحتياجاته الطفل صعوبات فهم  .  
 خاص بشكل األخوة وعلى معا بشكل األسرة حياة على املتخلف الطفل تأثري فهم .  
 سلوكه تعديل يف اخلاصة التعلم وسائل وأمهية النمو على املتخلف الطفل مساعدة كيفية فهم  .  
 اخلدمات ونوع للمتخلفني اخلدمات تقدم اليت والتربوية االجتماعية املؤسسات معرفة  .  
  :عقليا  املعاق الطفل أسرة يف التفكري عند أعيننا نصب تكون أن من البد احلقائق بعض
 أكرب تكون غالباً أسرته حاجات ولكن كبرية املعاق الطفل حاجات  .  
 وخصائصه حلاجاته وتفهمها له أسرته دعم على كبرية درجة إىل يعتمد املعاق الطفل تكيف  .  
 خاصة حاجات ذات أسرة خاصة حاجة ذو طفل كل وراء  .  
 أن فكما مميزة خصائص أسرة لكل فإن ذلك من بالرغم مشتركة عامة مهوم لديها اخلاصة احلاجات ذوي األطفال أسرة 

   األسر بني فردية فروق هناك األطفال بني كبرية فردية فروق هناك
 معاق بطفل العناية تفرضها اليت واملتواصلة الثقيلة األعباء من دوري، بشكل الراحة، من قسط إىل حباجة املعاق الطفل أسرة   
 أسرته حباجات الكفاية فيه مبا يهتمون ال أو وينسون املعاق الطفل حاجات بتلبية غالباً يهتمون االختصاصيون  .  
 بالضعف إشعارها دون ولكن والتوجيه واإلرشاد الدعم إىل حباجة املعاق الطفل أسرة .  
 ا يفهمون ال االختصاصني بأن اعتقادها عن تعترب ما غالباً الطفل أسرةاحلقيقة ومشاعرها مشكال   

  
  ،،اهللا تم بحمد 

  .. إعداد أمیرة الذوق
  ..هتان تنسیق 

  ..ال تنسونا من دعائکم 
  


