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 1م

 مفاهٌم أساسٌة فً مجال رعاٌة الفئات الخاصة

 مكوناتها الشخصٌة و

 مقدمة :

، ولقد  هً المعٌار الذي نستطٌع أن نحكم به على مدى تقدم المجتمع بالفئات الخاصةتعد عناٌة أي مجتمع من المجتمعات 

، فكانوا ٌعٌشون فً جو من الشعور بالخٌبة  ٌرجى من ورابهاكانت النظرة القدٌمة ترى أن هذه الفبة من المجتمع ال أمل 

تبلزمها مشاكل اجتماعٌة أخرى لها خطورتها  كانوا ٌحتلون مشكلة من المشاكل االجتماعٌة الخطٌرة و ، و اإلحباط و

لفبة تؤخذ حقها الدٌمقراطً بدأت هذه ا ومع تطور الفكر اإلنسانً و..  التشرد وؼٌرها اإلجرام و على المجتمع كالتسول و

اإلمكانٌات البشرٌة المعطلة إلى قوى منتجة ساهمت  التؤهٌل ولذلك تحولت هذه القوى و التوجٌه و الطبٌعً فً الرعاٌة و

 . فً عملٌة اإلنتاج

 

االهتمام  ذلك بزرع المثابرة فٌهم حٌث أن رعاٌة الفبات الخاصة و إن المهم بناء شخصٌة ذوى االحتٌاجات الخاصة و

أصبح  ، بل و ، التً شاء القدر أن ٌكونوا على هذه الحالة إنما حق مشروع لهذه الفبة ٌعد واجبا إنسانٌا فقط و بهم لم

  الوسابل التً تساعدهم على اإلنتاج فً المجتمع توفٌر السبل و معٌار تقدم الدول اآلن مقترنا بما تقدمه من خدمات لهم و

 

أي مجتمع من المجتمعات ترتبط أشد االرتباط بمدى ما ٌوجهه المجتمع من رعاٌة الرفاهٌة االجتماعٌة فً  إن الطمؤنٌنة و

إٌجابٌة ٌشعرون فٌها  إٌجاد البرامج لجعلهم مواطنٌن قادرٌن على مجابهة الحٌاة بفاعلٌة و ، و اهتمام للفبات الخاصة و

ٌاسة اجتماعٌة شاملة ترتكز على أسس دورهم فً بناء مجتمعهم وهذا ال ٌتؤتى إال برسم س بؤنهم مواطنٌن لهم قٌمتهم و

 . علمٌة من فلسفة الرعاٌة االجتماعٌة

 

أن من بٌن تلك الفبات فبات تتفرد  ، و هذا ومصطلح الفبات الخاصة ٌقوم على أساس أن المجتمع ٌتكون من فبات متعددة

  . ، وال ٌشتمل هذا المصطلح على أي كلمات تشٌر إلى سبب تلك الخصوصٌة بخصوصٌة معٌنة

 

نسق  " حٌث ٌمكن النظر إلى الشخصٌة بؤنها طبٌعة الشخصٌة اإلنسانٌةلدراسة الفبات الخاصة البد لنا التعرؾ على  و

اجتماعً فً تفاعل دٌنامً مستمر وهذه  – نفسً – عقلً – كلً ٌنقسم إلى مجموعة من األنساق الفرعٌة نسق جسمً

  الفرعٌة تنقسم إلى أنساق أصؽر فؤصؽر فً تنظٌم دٌنامٌكً وٌتحدد من خبلله طرٌقة اإلنسان فً التكٌؾ مع البٌبة األنساق

 

 : مكونات الشخصٌة االنسانٌة

 

  . الخ ... العاهات - البدانة - النحافة   -القصر -  الطول : النسق الجسمً -

  .   الخ .... التذكر  -التخٌل - التفكٌر  -الذكاء : النسق العقلً  -

 . الخ....  إثبات الذات  -االنتماء - التقدٌر  -الحاجة للحب : النسق النفسً  -

  .الخ....  وسابل الضبط االجتماعً  -التقالٌد  -العادات  -القٌم  :النسق االجتماعً  -

 

 عوامل البٌئة و عوامل الوراثةاإلنسان من خبلل عملٌة التنشبة االجتماعٌة تنمو شخصٌته فً إطار التفاعل بٌن  و

  . متبادلة بدرجات تؤثٌر متباٌنة و

 

األم مرورا بمرحلة  االتصال بٌن الجنٌن و تبدأ شخصٌة اإلنسان فً النمو منذ لحظة الحمل وذلك من خبلل التفاعل و و 

إٌجابا أو سلبا خبلل عملٌة  العوامل المرتبطة بالمناخ األسري فً استقبال المولود ثم الخبرات التً ٌمر بها المٌبلد و

إزالة ما ٌترتب على طرٌقة  التطبٌع االجتماعً فً المراحل العمرٌة المختلفة وذلك فً إطار سعٌه إلشباع حاجاته و

  .إشباعها من توتر عن طرٌق استجابات معٌنة تحقق قدرا من التوافق المبلبم
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 -: وفً إطار ما سبق ٌمكن توضٌح عدة نقاط هً

 

 . مكتسبة ة اإلنسان تنظٌم دٌنامً ٌتؤثر بعوامل فطرٌة وأن شخصٌ -أ

 و التجدد و بالتعدد أن حٌاه اإلنسان سلسله متصلة من عملٌات التوافق حٌث أنه فً سبٌل إشباع احتٌاجاته التً تتسم " -ب

 . االحتٌاجات" ٌعدل من سلوكه أو دوافعه بحسب الموقؾ الذي ٌتعرض له لتزداد قدرته على إشباع هذه  النسبٌة

 . ) أي ٌكون دٌنامً ( لٌتبلءم مع طبٌعة الموقؾ الذي ٌمر به أنه كً ٌكون اإلنسان سوٌا ٌنبؽً أن ٌكون توافقه مرنا -ت

االجتماعٌة أو المادٌة أو المهنٌة أو مع  أن ٌتواءم مع بٌبته ٌرتبط التوافق بقدره الفرد على أن ٌتكٌؾ تكٌفا سلٌما و  -ث

  .نفسه

    نفسٌة - عقلٌة - جسمٌة - الشخصٌة توابم بٌن جوانب افق عملٌة معقدة إلى حد كبٌر حٌث تتضمن تفاعل وأن التو -ج

  .اجتماعٌة  -

التؽٌٌر بصفة مستمرة وكذلك تؽٌر احتٌاجاته مع عدم قدرة الفرد على إشباع كافة احتٌاجاته  تعرض اإلنسان للتؽٌر و- ح

  . مستمرة دٌنامٌكٌة و، كل ذلك ٌجعل من التوافق عملٌة 

 

 : مكونات الشخصٌة

 

 . تحدٌد مكوناتها فإنهم ٌنقسمون إلى قسمٌن ربٌسٌن بشكل عام عندما ٌحاول العلماء تفسٌر كٌفٌة ظهور الشخصٌة و

 ، و أن الطفل حدٌث الوالدة ال شخصٌة له فً نظرهم ، و لعملٌات التعلماذ ٌرى فرٌق من العلماء أن الشخصٌة هً نتاج 

ٌتحتم على أي طفل أٌنما كان أن ٌكتسب شخصٌته عن طرٌق التفاعل مع عناصر المجتمع ومن خبلل عملٌات  أنه

 . التوافق التً ٌجرٌها

بعض مكونات شخصٌته وهو ما ٌشكل األساس الذي ٌقوم علٌه بناء  ٌرثبٌنما ٌرى فرٌق آخر من العلماء أن الطفل 

 . الشخصٌة فٌما بعد

 

 

 :  ئٌسٌة تشارك فً تركٌب مكونات الشخصٌة وهًتوجد ثالثة عوامل ر و

 

 : الصفات الفطرٌة األساسٌة -١

 

التً ٌتشابه جمٌع  الفرد مزودا بها و الجسمٌة التً ٌولد الصفات العقلٌة و االستعدادات و وهً تمثل مجموع القدرات و

 الطبٌعً لبلستجابة للمثٌرات الداخلٌة والمكونات فً استعداد الفرد  تتمثل بعض تلك الصفات و أفراد النوع فٌها ، و

على مستوى ذكابه وعلى  أجهزة الحس لدٌه الخارجٌة التً تعتمد بدورها اعتمادا كبٌرا على سبلمه الجهاز العصبً و

 . على قدرته على التوافق مع البٌبة دوافعه و سماته المزاجٌة و

 

 االتجاهات ) العادات ( : -٢

 

ٌنتج عن هذه  و ،عبلقته باآلخرٌن كما ترتبط بمجموعة من العوامل البٌبٌة األخرى تإثر اتجاهات الفرد على  و

ٌعنً ذلك  و ، االنتماء مع وضوح مفهوم الذات لدٌه الحب و االتجاهات فً صورتها االٌجابٌة شعور الفرد باالطمبنان و

قدرة الفرد على تحدٌد الصورة التً ٌرى نفسه علٌها وما ٌستطٌع عمله أو ماال ٌقدر علٌه ، وذلك اعتمادا على ما ٌصله 

 وقد تإدي عبلقة الفرد باآلخرٌن فً حالة انحرافها إلى انحراؾ الشخصٌة و ،من مجموع انطباعات اآلخرٌن عنه 

 . ( ؼٌر سوي اتجاهها فً مسار ؼٌر اجتماعً )
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 -وهً تتضمن :العوامل األخرى :  -٣

 

 : الدوافع -أ
 

أو اجتماعٌه أو اقتصادٌه أو نفسٌه أو  عى إلى تحقٌقها سواء كانت ثقافٌهمما الشك فٌه أن لكل إنسان أهدافا معٌنه ٌس

 من فروع العلم واالطبلع على كل جدٌد فٌما ٌمٌل إلٌه  ؼٌرها فالحاجة إلى المعرفة تدفع الفرد إلى مواصلة القراءة و

 . ترسٌخ حقابقها فً ذهنه  إتقانها و المعرفة من أجل التوسع فً فهمها و

 

  : منهاأسماء متعددة أحٌانا ما ٌذكر الدافع فً نظرٌات الشخصٌة تحت  و
 

شٌبا على أن الشًء المهم هو أن جمٌع هذه المفاهٌم وما شابهها تعنً  الرؼبة ، وؼٌرها والحاجة  و الحافز و الدافع

واحدا وهو وجود نوع من الضؽط الداخلً على الفرد للقٌام بعمل ما أو نشاط ما أو أداء سلوك معٌن إلرضاء ذلك 

متابعة تطورها عن طرٌق مظاهر  الشعور ، وقد توجد بعض هذه الدوافع فً صورة عضوٌة مما ٌسهل معه اكتشافها و

، بٌنما تعترض الباحث بعض الصعاب فً  الراحة أو النوم والمشرب  السلوك المصاحب لها مثل الحاجة إلى المؤكل و

  . مجال دراسة الدوافع االجتماعٌة أو الوجدانٌة مثل الحاجة إلى الحب أو الصحبة أو العطؾ أو التحصٌل

 

 : عامل السٌطرة -ب
 

ٌعنً ذلك وجود  و الشخصٌة السوٌةهادؾ ، فً حالة  إنما منظم و ٌعنً هذا العامل أن سلوك الفرد لٌس عشوابٌا و و

التوقؾ  تنبٌه الفرد أو حثه على الكؾ و شبكات عصبٌة تقوم بمهمة استثارة و جهاز للتنظٌم العصبً ٌتكون من مراكز و

تنظٌمه سواء كان حركٌا عضلٌا أو  تتولى األعصاب مسإولٌة التحكم فً أي نشاط بشري و و، عن ممارسة سلوك معٌن 

 . فكرٌا أو انفعالٌا

 

  :التنظٌمعامل  - ج
 

، لذا كان  لما كان من ؼٌر المعقول أن ٌترك األمر لدوافع الفرد فً العمل بطرٌقه مطلقه لتحقٌق أهدافه أو إشباع حاجاته

من الضروري وجود نوع من التنظٌم الداخلً للسلوك لضمان الكؾ عن تحقٌق الرؼبات ؼٌر االجتماعٌة على سبٌل 

حاجات األخرى التً ال تتعارض مع االتجاهات االجتماعٌة وال تمثل خروجا المثال مع مواصلة العمل على إرضاء ال

، هذا باإلضافة إلى أن لعامل التنظٌم وظٌفة أخرى ال تقل أهمٌة وهً قٌامه بالتنسٌق بٌن  النظم بها على القوانٌن و

  . مترابط متناسق ومكوناتها المتعددة بحٌث تبدو الصورة اإلجمالٌة لشخصٌة الفرد فً شكل  عوامل الشخصٌة و

 

 : محكات الشخصٌة السوٌة
 

 :- ٌكون بلورة مجموعة من المحكات للشخصٌة السوٌة وهً
 

 . شعور كاؾ باألمن- 1

 . درجة مقبولة من تقوٌم الذات أي االستبصار- 2

 .  أهداؾ واقعٌه فً الحٌاة -3

 . اتصال فعال بالواقع- 4

 . تكامل وثبات فً الشخصٌة- 5

 .  التعلم من الخبرة القدرة على- 6

 . انفعالٌه معقولة -5

  . القدرة على إشباع حاجات الجماعة مع درجه ما من التحرر من الجماعة -8
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 : عن الشخصٌة غٌر السوٌة معاٌٌر لتمٌٌز الشخصٌة السوٌة

 

 

  :المعٌار اإلحصائً : أوال

 

بالتوزٌع االعتدالً التً تقوم على التوزٌع ذي الحدٌن ٌشٌر مفهوم السوٌة إلى تلك القاعدة اإلحصابٌة المعروفة  و  -

فٌؤخذ التوزٌع شكل المنحنى الجرس طرفان متناسقان بحٌث لو قسمنا عند المنتصؾ بخط رأسً فإننا نحصل على 

  .نصفٌن متكافبٌن

 

المنحنى  األشخاص فً حٌن ٌشٌر البلسواء إلى طرفً ٌشٌر السواء إلى المتوسط العام لمجموعة الخصابص و و  -

الشخص البلسوي هو الذي ٌنحرؾ عن المتوسط العام  وتعنً الشخصٌة البلسوٌة انحراؾ سلوك الفرد عن اآلخرٌن و

  .لتوزٌع األشخاص أو السلوك

 

االبتكار  وهذه المظاهر البلسوٌه من الناحٌة االجتماعٌة قد ٌؤخذ بعضها طابعا اٌجابٌا مثل الذكاء المرتفع أو العبقرٌة و -

، فً حٌن أن المظاهر البلسوٌه األخرى قد تكون ذات طبٌعٌة سلبٌه كاألمراض  ما ٌعرؾ بالبلسواء االٌجابًوهو 

  . النفسٌة أو العقلٌة أو السلوكٌة أو الخلقٌة

 

 

  :المعٌار القٌمً  : ثانٌا

 

األخبلقً ٌستخدم مفهوم من الصعب تحدٌد مفهوم الشخصٌة السوٌة بمعزل عن النظام القٌمً ، ومن المنظور القٌمً  -

كٌؾ ٌكون سلوكنا  قواعد السلوك السابد فٌه و السوٌة لوصؾ مدى اتفاق سلوكنا مع المعاٌٌر األخبلقٌة فً المجتمع و

  .  لآلخرٌن مقبوال بالنسبة ألنفسنا و

 

 األخبلقٌة فً المجتمع ٌشٌر مفهوم الشخصٌة السوٌة إلى قدرة الفرد على أن ٌكون سلوكه متسقا مع المعاٌٌر القٌمٌة و و -

ٌعتبر  القدرة على موافقة السلوك لؤلسالٌب أو المعانً التً تحدد التصرؾ أو المسلك السلٌم فً المجتمع و و 

األسلوب االتفاقً مقبوال لذاته ألن الممارسات العامة لمعظم الناس فً مجتمع من المجتمعات هً األساس السلٌم 

  .بصفه عامهلتحدٌد معاٌٌر السلوك لدى الفرد 

 

 

  :( الظاهري ( المعٌار الذاتً  :ثالثا

 

وهو السوٌة كما ٌدركها الشخص ذاته فً نفسه فبصرؾ النظر عن المساٌرة أو التوافق اللذٌن قد ٌبدٌهما الشخص على 

بالقلق أساس المعاٌٌر السابقة فالمحك الهام هو ما ٌشعر به الشخص وكٌؾ ٌرى فً نفسه االتزان ، فمثبل الشخص ٌشعر 

  . أو التعاسة فانه ٌعد وفقا لهذا المعٌار الذاتً ؼٌر سوي

 

الضؽوط والتوترات من عدمها فهً مفروضة على اإلنسان بحكم طبٌعة  وعلى ذلك فالمشكلة لٌست هً الصراعات و 

ال ٌخل  تنمٌة هذه المقدرة على المواجهة بما العصر إنما المشكلة هً مقدرة اإلنسان على مواجهة هذه الضؽوط و

  .بالتوازن النفسً للفرد
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  :المعٌار اإلكلٌنٌكً : رابعا

 

األعراض المرضٌة فالسوٌة أو الصحة تتحدان  قد ٌتحدد مفهوم السوٌة أو الصحة فً ضوء المعاٌٌر اإلكلٌنٌكٌة لتشخٌص

  .فتحدد بوجود أعراض المرض أو االضطراب على أساس ؼٌاب األعراض والخلو من مظاهر المرض ، أما البلسوٌه

 

إنما هذا ال ٌعنً أن كل معٌار  ومن العرض السابق ٌتضح تعدد المعاٌٌر التً على أساسها ٌمكن تحدٌد الشخصٌة السوٌة و

 وإنما ٌعزي هذا التعدد إلى أن ما ٌحدد سوٌة الشخصٌة عوامل  ، كما ال ٌعنً المفاضلة بٌنها و ٌناقض األخر أو ٌحجبه

متؽٌرات عدٌدة متداخلة ولذلك فرؼم تحدٌد هذه المعاٌٌر كمحكات منفردة ، إال أن المتمعن فٌها ٌجد أنها متداخلة فٌما بٌنها 

الشخصٌة ؼٌر السوٌة أو بٌن الشخص  بل أن االختبلؾ بٌن الشخصٌة السوٌة و ، ٌصعب أن نفصلها عن بعضها بل و

 . فسٌة هو فً حقٌقته اختبلؾ فً الدرجة ولٌس فً النوعالشخص سٌا الصحة الن حسن الصحة النفسٌة و

 

  ، وال ٌنبؽً أن ٌفهم من هذا أنه ال توجد صورة عامه للشخصٌة السوٌة . ٌعنً ذلك أٌضا أن الشخصٌة السوٌة مفهوم نسبً
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 مفاهٌم أساسٌة فً مجال رعاٌة الفئات الخاصة

 

 : االنسانٌةمفهوم الحاجات 

 

السٌكولوجٌة  حاجاته المختلفة الفسٌولوجٌة و إن استمرار حٌاة اإلنسان تقوم فً جوهرها على اعتماد على بٌبته فً إشباع

 . وال ٌستطٌع أن ٌنمو نموا سلٌما دون إشباعها

 

الضٌق ال ٌلبس أن ٌزول متى قضٌت الحاجة  االفتقار تقترن بنوع من التوتر و تعرؾ الحاجة بؤنها حالة من النقص و و

 وزال النقص سواء كان هذا النقص مادٌا أو معنوٌا . 

 

 : ٌمكن النظر للحاجة على أنها و

 

 . االفتقار إلى شًء ضروري أو الشعور بالحرمان -

 . ٌصاحب هذه الحالة شعور قوى بضرورة إشباع هذه الرؼبة -

 . بمقابلة هذه الحاجةمعرفة اإلنسان بالوسٌلة الكفٌلة  -

 التوتر . بإشباع الحاجة ٌزول الشعور بالقلق و -

 . الحاجة مهما أشبعت فهً ال تزول تماما -

 

 : تصنٌف الحاجات اإلنسانٌة

 

 :  هناك أكثر من تصنٌؾ لحاجات اإلنسان األساسٌة. ومن أهمها التصنٌؾ اآلتً

 

الحاجة  تشمل الحاجة إلى األمن و ( ولكن ثمة اتفاق على أنهاوهً وان كانت تصنؾ بطرق متعددة   :حاجات نفسٌه  -١

الحاجة  ، الحاجة إلى سلطة ضابطة أو موجهة و الحاجة إلى حرٌة التعبٌر التحصٌل و الحاجة إلى النجاح و إلى التقبل و

  ) .  الحاجة إلى االنتماء إلى المحبة و

 

البٌولوجٌة تعمل فً تناسق من أجل  ( هللا بمجموعة من األجهزة فكل كابن قد زوده : الحاجات البٌولوجٌة أو الصحٌة -٢

  ).اإلخراج التنفس و الشرب و أن ٌستمر الكابن الحً فً وجوده فهو فً حاجة إلى األكل و

 

من الحاجات األساسٌة لدى اإلنسان الحاجة إلى مورد ودخل مادي ٌستطٌع أن ٌشبع به احتٌاجاته   :الحاجات االقتصادٌة -٣

  .ٌتطلب ذلك عمبل ٌإدٌه الخ و ... مسكن مؤكل و عددة من ملبس والمت

 

كحاجات مإثرة على السلوك (  ولكون اإلنسان كابن اجتماعً فتبرز الحاجات االجتماعٌة  :الحاجات االجتماعٌة -٤

عبلقات ٌحٌطها رؼبته فً  تتمثل فً وجوده بٌن آخرٌن من أصدقاء و تزداد أهمٌتها كدافع لهذا السلوك و اإلنسانً و

 . التقدٌر

 

كما تمتد الحاجات االجتماعٌة إلى محاولة كسب الفرد لمزٌد من المكانة االجتماعٌة من خبلل المركز الوظٌفً الذي ٌحصل 

 .  علٌه
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 : تختلف الحاجات وفقا لعدة معاٌٌر و

 

 : فمن حٌث نطاق الحاجة أو المتأثرٌن بها

 

 . حاجات مجتمعٌة - حاجات جماعٌة -حاجات فردٌة  : تقسم إلى

 

 : ومن حٌث طبٌعة الحاجة

 

 . حاجات ؼٌر مشبعة - حاجات مشبعة جزبٌا - حاجات مشبعة تماما : تقسم إلى

 

 : ومن حٌث أهمٌة الحاجة

 

  . حاجات ثانوٌة - حاجات أساسٌة:  تقسم إلى

 

 

 : مفهوم المشكالت االجتماعٌة

 

 

 : تعرف المشكلة االجتماعٌة على أنها 

 

 « تقؾ حاببل أمام اشباع االحتٌاجات االنسانٌة بنابٌا و معوق أو شًء ضار وظٌفٌا و»                        

 

 

 : ٌمكن تصنٌف العوامل المؤثرة فً المشكالت االجتماعٌة كما ٌلً و

 

 . ترجع إلى الفرد ذاته : عوامل ذاتٌة

 . تلعب العوامل األسرٌة السبب الربٌسً فً ظهور المشكبلت االجتماعٌة : عوامل أسرٌة

 . ترجع إلى الجماعات التً ٌنتمً الٌها الفرد و : عوامل اجتماعٌة

 . المجتمع المحدود الذي ٌعاٌشه الفرد تتعلق بالحً و و : عوامل بٌئٌة

 

تصمٌمات الدراسة أو البحث وٌحددها فً » كولمان » هناك عدة مداخل لدراسة المشكبلت االجتماعٌة ٌطلق علٌها  و

 : أربعة أسالٌب هً

 

  البحوث المٌدانٌة - إجراء التجارب - دراسة الحالة - المسوح االجتماعٌة

 

ولكً ٌتحقق دور الخدمة االجتماعٌة فً مواجهة المشكبلت االجتماعٌة فإنه على األخصابً أال ٌنتظر حتً تحدث 

إنما علٌه أن ٌتحرك قبل حدوث المشكبلت حتً ٌصبح عمله أساسا فً الوقاٌة من تلك  لعبلجها والمشكبلت فٌتحرك 

  . المشكبلت
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 : مفهوم التكٌف

 

 . انه مستمد من علم البٌولوجٌا قد ٌستخدم مفهوم التكٌؾ بمعنً طبٌعً أو بٌولوجً خاصة و

 

 : ولقد تعددت تعارٌؾ التكٌؾ ومنها

 

، وكل منهما ٌفرض مطالبه  للبٌبة مطالب ، فالشخص له حاجات و بٌبته بٌن الشخص والتكٌؾ هو تفاعل مستمر  -

 . على اآلخر

 

إعادة الفرد إلى مستوى معٌن هو  عملٌة التكٌؾ تشٌر إلى األحداث النفسٌة التً تعمل على استبعاد حاالت التوتر و -

 .  المستوى المناسب لحٌاته فً البٌبة التً ٌعٌش فٌها

 

 : فقمفهوم التوا

 

االشباع الناتج عن الحلول الناجمة لصراعات الفرد فً محاولته  الشعور النسبً بالرضا و »ٌعرؾ التوافق باعتباره 

 «. ظروفه المحٌطة للتوفٌق بٌن رؼباته و

 

لمطالب مطالب بٌبته سواء بتؽٌٌره هو لٌستجٌب  التوافق هو النشاط الذي ٌبذله الكابن الحً للموابمة بٌن مطالبه و و

 . البٌبة أو بتؽٌٌر البٌبة لتستجٌب لمطالبه

 

التؽٌر بحٌث قد  التؽٌٌر و التؤثر و الفرد اللذان ٌتبادالن التؤثٌر و عملٌة التوافق عملٌة بٌن طرفٌن المحٌط االجتماعً و و

أن ٌعدل من مطالبه  ٌستطٌع الفرد أن ٌؽٌر فً المإثرات االجتماعٌة التً ٌتعرض لها لكً تصبح أشد مبلبمة لمطالبه أو

  .بٌن هذه المإثرات حاجاته لكً ٌوافق بٌنها و و

 

 : أنواع التوافق

 

  :ٌرى المهتمون بدراسة التوافق أن هناك أنواعا متعددة للتوافق هً

 

  :التوافق االجتماعً -١

 

ٌنشؤ فً المجتمع سواء ما البٌبة أي أن التوافق االجتماعً هو رد طبٌعً لكل تؽٌر  وهو العبلقات الحسنه بٌن الفرد و

أو عن طرٌق التقدم التكنولوجً أو عن طرٌق تؽٌر بة فً التحول عنها الرؼ العادات و اآلراء و ٌطرأ على األفكار و

 . الفرد لسلوكه وذلك بما ٌبلبم سلوك المجتمع المتؽٌر

 

 :  التوافق البٌولوجً -٢

 

باستمرار حٌاه الفرد أي أنه عملٌة تفاعبلت داخلٌة مستمرة طالما وهو ما ٌعنً به توافق الفرد الشخصً وهو مشروط 

ٌعٌش حٌاة  حرٌته و لطبٌعة دور الفرد فً هذه العملٌة فٌكون الفرد راضٌا عن نفسه ٌشعر بقٌمته وفهم  هناك إدراك و

 . الصراعات بما ٌحقق توافقه البٌولوجً نفسٌة خالٌة من التوترات و
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  :التوافق النفسً -٣

 

االجتماعٌة التً ٌختص بها اإلنسان دور  السلوك الذي ٌحقق للفرد أقصى درجه من االستؽبلل لئلمكانٌات البٌبٌة و هو

ٌعنً أن الفرد بإمكانه أن ٌصل إلى حاله توافقٌة مستمرة وذلك الحتمال تعرضه إلى  ، ولكن هذا ال سابر الكابنات الحٌة

فاالعتدال فً عملٌة االشباع عند الفرد  ، ضعفها محددة لقوة توافقه أومواقؾ معٌنة قد تواجهه فً حٌاته تكون هً ال

أنه توافق انفعالً  فالتوافق النفسً تتمٌز بالضبط الذاتً أي رؼباته ، ٌحقق التوافق بٌن دوافعه و مطلوبة حتى ٌستطٌع أن

  .ة أخرىبٌن بٌبته من وجه أو بٌنه و بٌن نفسه ٌهدؾ إلى خلق سلوك متوافق سواء بٌن الفرد و

 

  :تتحدد عوائق التوافق فً و

 

  . الطبلق الهجر و كحاالت الترمل و  :العوائق االجتماعٌة - 

  .البطالة كالدخل المحدود و  :العوائق االقتصادٌة  -

  .كاإلعاقات بؤنواعها  :العٌوب الشخصٌة - 

  .االجتماعً وما ٌثٌره ذلك من صراع نفسً كتعارض حاجات الفرد الشخصٌة مع متطلبات واقعه  :الصراع النفسً - 

 

  :التكٌؾ إال أن هناك بعض الفروق بٌنهما منها وهذا ٌعنً أن نضع فً اعتبارنا أنه بالرؼم من تداخل مفهومً التوافق و

 

البٌبة ، أما التكٌؾ فهو عملٌة من  أن التوافق عملٌة دٌنامٌكٌة مستمرة تنشؤ من عملٌة التؽٌر المستمر لكل من الفرد و -

جانب واحد أي أن الفرد هو الذي ٌقوم بها مؽٌرا فً سلوكه بما ٌتبلءم مع المواقؾ الجدٌدة أو التؽٌر فً البٌبة أي أنها 

  .عملٌة استاتٌكٌة

 

ٌستهدؾ إحداث  عادات الفرد أو أن التوافق عملٌة تتم نتٌجة القٌام بتخطٌط مقصود ٌستهدؾ إحداث تعدٌل فً سلوك و- 

بعض جوانب التعدٌل فً البٌبة أو فً كلٌهما حسب الموقؾ ، أما التكٌؾ فٌتم بطرٌقة تلقابٌة دون تخطٌط مقصود حتى 

  .ٌبلبم المواقؾ الجدٌدة

 

 

 : مفهوم المعاق

 

 : تعددت وجهات النظر حول مفهوم المعاق ومنها

 

النواحً الجسمٌة أو العقلٌة أو االجتماعٌة إلى الدرجة التً هو كل فرد ٌختلؾ نسبٌا عمن ٌطلق علٌه لفظ سوي فً 

 . مواهبه تستوجب عملٌات التؤهٌل الخاصة حتى ٌصل إلى استخدام أقصى ما تسمح به قدراته و

 

وهو الشخص الذي ٌعانً من قصور فسٌولوجً سواء كان وراثٌا أو مكتسبا ٌحول دون قٌامه بالعمل أو أن ٌتولى أموره 

  . المرحلة العمرٌة التً ٌمر بها ول دون اشباع حاجاته األساسٌة بما ٌتناسب وبنفسه أو ٌح
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 : مفهوم االعاقة

 

 : تعددت وجهات النظر حول مفهوم االعاقة ومنها

 

 

فت منظمة الصحة العالمٌة اإلعاقة على أنها : " حالة من القصور أو الخلل فً القدرات الجسدٌة أو الذهنٌة ترجع إلى  عرَّ

ن "   .عوامل وراثٌة أو بٌبٌة تعٌق الفرد عن تعلُّم بعض األنشطة التً ٌقوم بها الفرد السلٌم المشابه فً الس ِّ

 

على القٌام بوظٌفة واحدة أو اكثر من الوظابؾ التً تعتبر العناصر االساسٌة  جاء كذلك أنها حالة تحد من مقدرة الفرد و

، وذلك ضمن الحدود  لحٌاتنا الٌومٌة من قبٌل العناٌة بالذات أو ممارسة العبلقات االجتماعٌة أو النشاطات االقتصادٌة

 . التً تعتبر طبٌعٌة

 

خبرات الحٌاة االجتماعٌة عند  أنشطة و المشاركة فً فعالٌات وتعرؾ اإلعاقة بكونها فقدان أو تهمٌش أو محدودٌة  و

 .  البٌبٌة ذلك نتٌجة العقبات و الموانع االجتماعٌة و مستوي مماثل للعادٌٌن و

 

اعتماده على الؽٌر  تتحدد درجة تواكله و عن طرٌق االعاقة الناتجة عن العجز تتقرر فردٌة الشخص موضع التؤهٌل و و

تلعب الخدمات العامة  ، و اء أكان هذا االعتماد فً الناحٌة المالٌة أم البدنٌة أم االجتماعٌة أم االنفعالٌة، سو أو على نفسه

  . ، حٌث انها تكون خارجة عن نطاق امكانٌاته دورا هاما خبلل هذه المرحلة لمواجهة احتٌاجات الفرد

 

 

 : الطرق التالٌةٌمكن التعرؾ علٌها من خبلل  تظهر االعاقة لدى أي شخص و و

 

 

  . فقد الصبلحٌة للعمل أو القدرة على الكسب أو القدرة على تحقٌق التكٌؾ المهنً -

 فقد الشعور باألمن المتضمن فً المشاركة االٌجابٌة فً حٌاة الجماعة و فقد االحساس باالنتماء إلى الجماعة و  -

 . األسرة

 . أو االنفعالٌة أو البدنٌة ازدٌاد التواكل فً النواحً المالٌة أو االجتماعٌة  -

ٌعتبر مثٌرا بالنسبة «  السوٌة »التؽٌرات التً تطرأ على الشخصٌة فكل انحراؾ حقٌقً أو تصوري عن الناحٌة   -

 .  للشخص المعاق بحٌث ٌملى علٌه القٌام ببعض التكٌؾ من الناحٌة النفسٌة
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 3م

 تصنٌفات الفئات الخاصة مفهوم و

 

 : الخاصةمفهوم الفئات 

 

مهنة الخدمة  ٌعتبر مصطلح الفبات الخاصة مصطلحا جدٌدا بدأ ٌشٌع استخدامه فً مجال العلوم االجتماعٌة بصفة عامة و

بالتوزٌع االجتماعٌة بصفة خاصة لٌشمل مجموعة من الناس لها وزنها العددي تبعا للقاعدة االحصابٌة المعروفة 

تمثل  ، و دٌن الذي ٌؤخذ فٌه التوزٌع شكل المنحنً الجرسً طرفاه متناسقانالتً تقوم على التوزٌع ذي الح االعتدالً

هو انحراؾ سلوك الفرد عن المتوسط  الفبات الخاصة طرفً المنحنً وهو ما ٌطلق علٌه فً بعض األحٌان البل سواء و

 . العام لتوزٌع األشخاص أو السمات أو السلوك

 

فً حٌن أن  الموجبةلذكاء المرتفع أو العبقرٌة وهو ما ٌعرؾ بالفبات الخاصة هذه المظاهر قد تؤخذ شكبل اٌجابٌا مثل ا و

 .  ٌعرؾ بالفبات الخاصة السلبٌة كالمعاقٌن بدنٌا او نفسٌا او اجتماعٌا سلبٌابعضها ٌؤخذ طابعا 

 

 

 : ولقد تعددت التعارٌف الخاصة بالفئات الخاصة ومن تلك التعارٌف

 

عمن ٌطلق علٌهم لفظ عادي أو سوي فً النواحً الجسمٌة أو العقلٌة أو االجتماعٌة أو  مجموعة األفراد الذٌن ٌختلفون »

 النفسٌة أو المزاجٌة إلى درجة تستوجب عملٌات التؤهٌل الخاصة حتى تصل إلى استخدام أقصى ما تسمح به قدراتهم و

 . « مواهبهم

 

التً تعانً من قصورا فً الناحٌة الجسمٌة أو  و ٌبلحظ أن هذا المفهوم ٌركز على الفبات الخاصة ؼٌر السوٌة فقط و

  .أنهم ٌحتاجون إلى عملٌة تؤهٌل العقلٌة أو االجتماعٌة أو النفسٌة و

 

أفراد المجتمع بؽض النظر عن أي فروق فردٌة بسبب السن أو الجنس أو الدٌن ٌتمٌز أفرادها بخصابص  مجموعة من »

إما أن تعمل هذه  ، و توافقهم مع أنفسهم ومع البٌبة المحٌطة تفاعلهم و وأو سمات معٌنة إما أن تعمل على إعاقة نموهم 

 « توجٌهها بحٌث تفٌدهم فً هذا النمو بكل جوانبه الخصابص كإمكانات متمٌزة ٌمكن االستفادة منها و

 

لخاصة وفً أصحاب القدرات ا ٌبلحظ أن هذا المفهوم ٌشٌر إلى النواحً السوٌة حٌث نجد العباقرة أو الموهوبٌن و و

النواحً المرضٌة نجد كافة ألوان النقص أو المرض أو االضطراب العقلً أو النفسً أو الخلقً الذي ٌعوق نمو 

  .تقدمها الشخصٌة و

 

 

 : ومن ثم ٌمكن تعرٌؾ الفبات الخاصة على أنها

 

علٌهم لفظ عادي أو خصابص تجعلهم ٌختلفون عمن ٌطلق  مجموعة من أفراد المجتمع تنطوي شخصٌاتهم على سمات و

فبات  توافقهم مع أنفسهم ومع اآلخرٌن ) تفاعلهم و ، وهذه السمات إما ان تعمل كؤوجه قصور على إعاقة نموهم و سوي

فبات  ) التفاعل االٌجابً توجٌهها لتفٌد فً النمو و إما ان تعمل كإمكانات ممتازة ٌمكن استثمارها و ( و خاصة سلبٌة

 . ( خاصة اٌجابٌة
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 : تصنٌفات الفئات الخاصة

 

  :إزاء المفاهٌم السابقة للفبات الخاصة ظهرت تصنٌفات لها نذكر منها

 

 : ٌنقسمون إلى و : تبعا لظهور أو عدم ظهور العجز  :التصنٌف األول

 

  فئات ذو عجز ظاهر: -أ

 

 مبتوري األطراؾ و الصم و المقعدٌن و ٌعنً بالعجز الظاهر أصحاب العاهات البدنٌة أو الجسمٌة كالمكفوفٌن و

 . المرضى العقلٌٌن المتخلفٌن عقلٌا و

 

 فئات خاصة ذو عجز غٌر ظاهر:  -ب

 

 الفشل لكلوي وهم أصحاب األمراض التً ال تبدو واضحة أو ظاهرة ولكنها تمثل اعاقات بالنسبة لهم كمرضى القلب و

  

 

  :أخرى غٌر سوٌة : فئات خاصة سوٌة و التصنٌف الثانً

 

  :تنقسم إلى الفئات الخاصة غٌر السوٌة و -أ

 

  .الصم باختبلؾ درجاتهم وهم المكفوفٌن و  :أصحاب عجز حسً - 

  .وهم مرضى العقول : أصحاب عجز عقلً  -

  .تفاعلهم مه بٌباتهم وهم الفبة التً تواجه درجة من درجات العجز فً  :أصحاب عجز اجتماعً - 

  . فبة المنحرفٌن الكبار وهم نزالء السجون ٌتمثلون فً و : أصحاب عجز خلقً - 

 

  : الفئات الخاصة السوٌة -ب

 

  .العناٌة الخاصة كذلك إلى لون من ألوان الرعاٌة و الموهوبون حٌث أنهم ٌحتاجون تشمل العباقرة و و 

 

 

 : تنقسم إلى و  :تبعا لسبب العجز : التصنٌف الثالث

 

  :فئات خاصة ألسباب وراثٌة او خلقٌة -أ

 

وهم الذٌن ٌرجع عجزهم إلى أسباب وراثٌة أو خلقٌة عن طرٌق انتقال بعض األمراض أو العاهات من اآلباء أو 

  . األجداد إلى األبناء أو اصابة الجنٌن أثناء فترة الحمل او فترة الرضاعة

 

 : فئات خاصة ألسباب مكتسبة -ب

 

حوادث الطرٌق او العمل أو االصابات أو الجروح او وهم الذٌن ٌرجع عجزهم ألسباب مكتسبة أي بعد والدتهم مثل 

  . الحروب
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  :ٌشمل و : التصنٌف الرابع

  

  :تتضمن و جسمًفئات تعانً من نقص أو اضطراب أو مرض  -١

 

 المشوهٌن و ٌندرج تحت هذا فبات ذوى العاهات الجسمٌة و كل من ٌعوزه قدرة جسمٌة ألي سبب من األسباب و -أ

  .المسنٌن

  .المكفوفٌن البكم و تشمل الصم و من ٌعوزه قدرة حسٌة خاصة وكل  -ب

 

  : تشمل و انفعالً عقلً وفئات تعانً من نقص أو اضطراب  -٢

 

 . نفسٌا المرضى عقلٌا و

 

 :  خلقًفئات تعانً من نقص أو اضطراب   -٣ 

 

األحداث  المجرمٌن و المختلفة وحاالت االضطرابات الجنسٌة فً صورها  الخمور و تشمل مدمنً المخدرات و و

  .المشردٌن المنحرفٌن و

 

  :وهذا ٌعنً أنه ٌمكن تصنٌف الفئات الخاصة إلى  *

 

  : إٌجابٌة) فئات خاصة- (١

 

بالتالً  التً لها داللة معٌنة فً طرٌقة التفاعل مع المجتمع الخارجً و تتضمن األفراد ذوى القدرات الخاصة و و

  .النفسٌة التً ٌقوم بها األخصابً تمٌٌزا لها عن الفبات العادٌة الرعاٌة االجتماعٌة وتحتاج إلى نوع خاص من 

 

  :تنقسم تبعا لمكونات الشخصٌة اإلنسانٌة إلى و   : سلبٌة )فئات خاصة (-٢

 

األدوار تتضمن األفراد الذٌن ٌصابون بإعاقة إما حركٌة أو حسٌة تحول دون قدرتهم على أداء  و  :من الناحٌة الجسمٌة

  :، ومنها الطبٌعٌة التً ٌمارسها الفرد العادي فً المجتمع مما ٌإثر على قدرتهم فً التكٌؾ مع المجتمع

 

  .السرطان قد تكون اإلعاقة ظاهرة مثل البتر وقد تكون اإلعاقة ؼٌر ظاهره مثل مرضى القلب و  :من الناحٌة الحركٌة

  . المكفوفٌن والبكم وومن أمثلتها الصم   :من الناحٌة الجسمٌة

 

  .ومن أمثلتها المرضى النفسٌٌن مثل االكتباب النفسً  :من الناحٌة النفسٌة

ذهنٌة تتعلق بالقدرة على  و للمجتمع من طاقات عقلٌه تتحدد مكانه الفرد بمدى ما ٌقدمه للمحٌطٌن به و  :من الناحٌة العقلٌة

  .تعانً نقصا فً تلك النواحً ومن أمثلة ذلك حاالت الضعؾ العقلً الفبةاالنجاز وهذه  االستنتاج و التذكر و التخٌل و

  

  :األخالقٌة من الناحٌة االجتماعٌة و

القٌم  الذي ٌعنً صعوبة فً التعامل مع اآلخرٌن أو الخروج عن المعاٌٌر و وهم فبات االنحراؾ االجتماعً و

انحراؾ  - األحداث المنحرفٌن - انحراؾ األطفال  :ومن أمثلتهاالتً تإدي وظٌفة فٌه  االجتماعٌة السابدة فً المجتمع و

  .نزالء السجون  -الكبار
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د اإلعاقات (  كما أنَّ بعض اإلعاقات  ،وال بُد  من مبلحظة أن  الفرد قد ٌعانً من أكثر من إعاقة من تلك اإلعاقات ) متعد ِّ

 . قد تصاحبها نواحً قصوٍر أخرى

 

 عقلٌاً من نوعٍ أو أكثر من نواحً القصور فً السمع أو الحركة أو التخاطب .. الخ .. فمثبلً قد ٌعانً المتخل ِّؾ 

 

الكبلم  ( ، حٌث قد ٌعانً باإلضافة إلى اإلعاقة الحركٌة من صعوباٍت فً النُطق و C . Pمثلها حاالت الشلل المخً )  و

  أو قصور فً القدرات العقلٌة .

 

 : اإلسالمالنظرة لذوي االحتٌاجات الخاصة قبل 

 

لٌس لوجودهم  ، فهم كم  مهمل و ازدراء المعاقٌن نظرة احتقار و كانت نظرة الناس فً العصر الجاهلً إلى المرضى و

  .، ٌضاؾ إلى هذا الخوؾ المنتشر من مخالطة المرضى خوؾ العدوى فابدة تذكر

 

، فبعضهم كان ٌفعل ذلك  من أهل األعذار ذكر القرطبً فً تفسٌره أن العرب كانت قبل البعثة الدمحمٌة تتجنب األكل و

  .عبلته لرابحة المرٌض و ، و األعرج تقذراً من األعمى و

 

حدهم أصحاب هذه  ، ولكن هل كان العرب و نظرة المجتمع إلى المعاق تلك إذن كانت نظرة المعاق إلى المجتمع و

، بل لعلهم  حدهم أصحاب هذه العادات ٌكونوا و؟ من الواجب أن نعترؾ بؤن العرب لم  النظرة القاسٌة نحو المرضى

، أو تركهم طعاماً  المشوهٌن عقب والدتهم أخؾ وطؤة من ؼٌرهم فقد كانت إسبرطة تقضً بإعدام األوالد الضعاؾ و

  .الطٌور للوحوش و

 

 : النظرة لذوي االحتٌاجات الخاصة فً العصر اإلسالمً

 

استطاع الرسول ملسو هيلع هللا ىلص  ، و لٌوضح لها الطرٌق الذي ٌنبؽً أن تتبعه ، و لهاجاء اإلسبلم لٌصحح المسار الخاطا للبشرٌة ك

تمكن المرضى فً ظل التعالٌم اإلسبلمٌة  ، و قبٌح أن ٌقتلع كل ما هو فاسد و ، و أن ٌزرع القٌم الطٌبة فً النفوس

الكرٌم ملسو هيلع هللا ىلص الباب على مصراعٌه أمام المرضى ، خاصة بعد أن فتح الرسول  راحة النفس السمحة أن ٌنعموا بهدوء البال و

ر الرسول ملسو هيلع هللا ىلص أن ال عدوى وال صفر وال هامة تطل الحٌاة علٌهم من خبلله لٌطلوا من خبلله على الحٌاة و ،  ، فعندما قر 

ى عموماً ألن هذا الحدٌث النبوي ، لٌس المعوق وحده بل المرض هدم الركن األول الذي كانت حٌاة المعوق تتشكل علٌه

تسعد نفوسهم لوال هذا الخجل الداخلً النابع  و ، الشرٌؾ كان إٌذاناً للمجتمع بمخالطة المرضى دون خوؾ من العدوى

  . من إحساسهم بالعجز

 

هللا ملسو هيلع هللا ىلص لٌخفؾ من وقع ٌقول رسول  ، ساوسهم ٌؤتً رسول هللا ملسو هيلع هللا ىلص فٌعطٌهم جرعات متتالٌة فٌها الشفاء من كل و و

حطت عنه ذنوبه كما تحط  ، إال كف ر هللا بها سٌباته و ، شوكة فما فوقه ما من ُمسلم ٌصٌبه أذى : ] المرض على المصاب

  .مسلم من حدٌث ابن مسعود [ أخرجه البخاري و الشجرة ورقها

 

تمحو عنه دوامات  ، و التً تعطً للمرٌض عامة الثقة فً نفسه  وتتعدد األحادٌث الطٌبة التً ٌقولها الرسول ملسو هيلع هللا ىلص و

، وما دام األمر كذلك فما  ، فالضعٌؾ أمٌر الركب ٌنؽمس فٌه األسى كً ٌستطٌع أن ٌنخرط فً المجتمع و الحزن و

ً هذه األحادٌث هدم وف سٌتصدر القافلة و المعاق إذن إلى التقوقع وهو إن خرج سٌكون أمٌراً للركب حاجة المرٌض و

  . نعنً به خوؾ المعوق من المجتمع للركن الثانً و
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 4م

 مدخل الخدمة االجتماعٌة مع الفئات الخاصة

 

لكنها كانت تقدم فً مختلؾ العصور كمساعدات إنسانٌة  منذ قدٌم األزل و الرعاٌة االجتماعٌة موجودة منذ بدء الخلٌقة و

ظهور األدٌان السماوٌة بدأت تقدم هذه الرعاٌة  الشفقة ومع تقدم البشرٌة و العطؾ و ٌقدمها اإلنسان ألخٌه اإلنسان بدافع

 . فً صوره تنفٌذ للمبادئ الدٌنٌة ، ومع تطور العصور المختلفة أصبحت الرعاٌة حقا للفبات الخاصة

 

 رعاٌة الفئات الخاصة فً العصر الحدٌث :

 

ن استفادت حركة الرعاٌة االجتماعٌة من التقدم الذي أحرزته اإلنسانٌة بداٌة القرن العشرٌ فً نهاٌة القرن التاسع عشر و

بصفة خاصة من علم النفس بفروعه المختلفة ومن الخدمة االجتماعٌة  النفسٌة و االجتماعٌة و فً العلوم البٌولوجٌة و

 مجاالت رعاٌة تلك الفبات وبحوثهم فً شتى  استفادت من جهود المهنٌٌن و تطبٌقاتها فً المجاالت المختلفة و لطرقها و

 . التخفٌؾ من آثارها أدى ذلك كله إلى ابتكار وسابل جدٌدة أفضل لمساعدة هإالء األفراد على عبلج مشكبلتهم و

 

التً تعوقهم  كما كان للتقدم العلمً أثره الواضح فً تٌسٌر تفهم المشكبلت االجتماعٌة التً ٌعانٌها أفراد الفبات الخاصة و

تإثر علٌهم لمقابلة هذه المشكبلت ، وقد أدى ذلك كله إلى ضرورة تنظٌم مختلؾ  ٌاة اجتماعٌة ناجحة وعن التمتع بح

أوجه النشاط فً مجاالت الرعاٌة لمقابلة االحتٌاجات المتزاٌدة ألفراد المجتمع فً صور مختلؾ الخدمات البلزمة 

ضرورة تنظٌم األنشطة المختلفة التً تبذل تحت  ماعٌة واالجت التؤمٌنٌة و العملٌة و التروٌحٌة و التعلٌمٌة و الصحٌة و

نشؤت  أدى ذلك بدوره إلى ظهور مبدأ التخصص فً تقدٌم مختلؾ ألوان الرعاٌة و العامة و إشراؾ الهٌبات الخاصة و

  . الرعاٌة المنظمة لكل فبة من الفبات الخاصة

 

جتماعٌة للفبات الخاصة ولكن بالرؼم من ذلك فإننا نبلحظ بدأ التعاون المثمر بٌن المهن المختلفة فً حقل الرعاٌة اال و

فقا للفلسفة التً تستند إلٌها فً ذلك من حٌث أنها حق من حقوقهم  اختبلؾ المجتمعات فً تقدٌم الرعاٌة للفبات الخاصة و

وضاعها أ نظمها و ٌؤتً ذلك نتٌجة الختبلؾ أوضاع هذه المجتمعات و تفضل نحوهم و أو مجرد أنها نظرة عطؾ و

  . الحضارٌة التً تنعكس على اتجاهات المجتمع لرعاٌة هذه الفبات

 

 ابتعادها عن التؤثر بالنواحً الذاتٌة و و اتسمت بالنظرة العلمٌةٌبلحظ على رعاٌة الفبات الخاصة فً تلك الفترة أنها  و

مشكبلتها دراسة  دراسة تلك الفبات وساعد ذلك على  وعلى مجتمعهم و التكامل بٌن المهن المختلفة لرعاٌة تلك الفبات

بذلك تطورت طرق  العمل على عبلجها بشكل أعمق ، و علمٌة موضوعٌة بؽرض الوقوؾ على أسباب المشكبلت و

 . محاولة إٌجاد الوسابل المناسبة مساعدتهم السابدة و

 

وراء تقدٌم رعاٌة للفبات  فعالدواومن خبلل العرض السابق لتطور نظرة المجتمعات للفبات الخاصة ٌمكن توضٌح أهم 

  :- الخاصة فً الدوافع التالٌة

 

 وصعب فصله عن الدافع الدٌنً الذي ٌ فالدافع األخبلقً ٌتضمن حب الخٌر و : الدافع الدٌنً أو الدافع األخالقً -١

 حثت على العطؾ والدافع الدٌنً ٌحتل مكانا كبٌرا بٌن الدوافع األخرى وذلك ألن جمٌع األدٌان التً سادت بٌن الناس 

ساوى بٌن الجمٌع بصرؾ النظر عن دٌاناتهم ولم تلبث أن أخذت بتعالٌم الدٌن عن طرٌق  جاء اإلسبلم و ، و الرفق

ثم انتقلت المسبولٌة إلى  مبادبه الكنابس لتقوم بخدمات الرعاٌة االجتماعٌة تنفٌذا لتعالٌم الدٌن و أماكن العبادة كالمساجد و

بدوافع دٌنٌة ثم تدرجت إلى قٌام الحكومات بدور فً هذا المجال بإصدار التشرٌعات المنظمة للكثٌر النشاط األهلً ولكن 

 .  من ألوان الرعاٌة
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أصبحت الرعاٌة االجتماعٌة فً هذه األوقات وعلى اختبلؾ األنظمة االجتماعٌة فً المجتمعات المختلفة تقوم بها  و

 وكان مبعث هذا التطور هو الدٌن وأثره فً دفع حركة الرعاٌة االجتماعٌة و،  حكومٌة أهلٌة و الهٌبات من دٌنٌة و

 . تطورها بما ٌتفق مع حاجة المواطنٌن

 

ازدهرت فً القرن العشرٌن ، وقد  و التً بدأت فً نهاٌة القرن التاسع عشر و : النهضة العلمٌة الدافع العلمً و -٢

، كما كان للتقدم  الفترة من التقدم الذي احرزته االنسانٌة فً مختلؾ العلوماستفادت حركة رعاٌة الفبات الخاصة فً تلك 

  . بذلك تطورت طرق مساعدتهم تعانٌها هذه الفبات و التًالعلمً أثره الواضح فً تٌسٌر فهم المشكبلت 

 

على الشرور فً بؽرض القضاء  الرعاٌة االجتماعٌة اتجاه اإلنسان نحو فعل الخٌر و : دوافع طبقٌة أو نفعٌة -٣

لكننا  و ، تهدد أمنه ال ٌخلو إطبلقا من الدافع اإلنسانً فً حد ذاته تعرقل إنتاجه و المجتمع التً تعوق تقدمه المادي و

نجد أن الرعاٌة االجتماعٌة فً أمرٌكا خاصة بعد حصولها على االستقبلل كانت تهدؾ إلى رفع مستوى الطبقات من 

الدافع الطبقً أساسا نتج عن الخوؾ من الثورة على نظام الحكم  و م على أسباب تخلفهمجمٌع األوجه حتى ٌقضوا بؤنفسه

  . خاصة الفبات الخاصة ومن ثم جاءت الرعاٌة االجتماعٌة ألفراد الشعب و

 

 أخصابٌٌن نفسٌٌن و وقد نتج عن وجود طوابؾ المهنٌٌن فً الرعاٌة االجتماعٌة من مربٌن و : الدافع المهنً -٤

حاجة  قٌامهم بالمشروعات تحقٌقا لحاجات المجتمعات و تمسكهم بروح المهنة و اتجاهاتهم نحو االبتكار و و اجتماعٌٌن

ظهور المشروعات الخاصة بالرعاٌة االجتماعٌة على أٌدي هإالء المتخصصٌن من المهنٌٌن المختلفٌن فً  أفرادها و

رعاٌة االجتماعٌة لذوي االحتٌاجات الخاصة حٌث بدأت تقدم بصورة كافة أوجه الرعاٌة االجتماعٌة ومن بٌنها تقدٌم ال

  . أكثر تنظٌما هادفة و

 

 : تعرٌف الخدمة االجتماعٌة فً مجال الفئات الخاصة

 

منذ أن تبلور للمهنة دور فً العمل مع كثٌر من الفبات الخاصة فً مإسسات رعاٌتهم ظهرت العدٌد من التعارٌؾ التً 

 : ومن هذه التعارٌؾ ما ٌلً،  االجتماعٌة فً مجال رعاٌة الفبات الخاصةتوضح ماهٌة الخدمة 

 

األنشطة المقننة التً تمارسها الخدمة االجتماعٌة لتدعٌم الوجود االجتماعً للفبات  نسق منظم من العملٌات الفنٌة و

 التشؽٌل و عملٌات التؤهٌل وتكٌفهم مع بٌبتهم االجتماعٌة من خبلل المساهمة فً  تحقٌق استقبللٌتهم و الخاصة و

  . االصابات المختلفة االستقرار المعٌشً فضبل عن جهودها فً الحماٌة من أخطار الحوادث و

 

سواء من ناحٌة  مجتمعات الفبات الخاصة جماعات و أسر و كما تعرؾ بؤنها تلك األنشطة المهنٌة لمساعدة أفراد و

أو اإلعاقة االجتماعٌة ، لتقوٌة أو أو اإلعاقة العقلٌة أو اإلعاقة النفسٌة  ة الحسٌةأو اإلعاقالصحٌة  اإلعاقة الجسمٌة و

  . إٌجاد أوضاع اجتماعٌة محققة لهذا الهدؾ استعادة قدراتهم لؤلداء االجتماعً و

 

   مبادئها ، و ممارسة الخدمة االجتماعٌة مع الفئات الخاصة تتكون من التطبٌق المهنً لقٌم الخدمة االجتماعٌة ، و -

  : أسالٌبها الفنٌة ، من أجل تحقٌق واحد أو أكثر من األهداف التالٌة

 

أو خدمات طبٌة  ملموسة مثل تقدٌم مساعدة مالٌة أو تؤهٌل مهنًمساعدة الفبات الخاصة لكً ٌحصلوا على خدمات  -1

  .صرؾ أجهزة تعوٌضٌة وؼٌر ذلك و

  . سرة أو جماعة من الفبات الخاصةاالجتماعً ألي فرد أو أ العبلج النفسً و اإلرشاد و  -2

  . تحسٌنها مساعدة مجتمعات الفبات الخاصة بإمدادهم بالخدمات االجتماعٌة و  -3
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 : تتصل بما ٌأتً معرفةممارسة الخدمة االجتماعٌة مع الفئات الخاصة تتطلب 

 

 النفسٌة و العقلٌة و الحسٌة و والمرضٌة  معرفة خاصة بكل فبة من الفبات الخاصة فٌما ٌتصل بالجوانب الجسمٌة و -1

  . جوانب النمو فً كل مرحلة من مراحل العمر لكل فبة خاصة االجتماعٌة لكل نوع من أنواع اإلعاقة و

  . تفاعله مع البٌبة التً ٌعٌش فٌها معرفة خاصة بتؤثٌر البٌبة االجتماعٌة على الشخص المعاق و -2

 

 : الفئات الخاصة بأنها ٌمكن تعرٌف الخدمة االجتماعٌة فً مجال و

 

إحدى مجاالت الممارسة المهنٌة للخدمة االجتماعٌة التً ٌتعاون فٌها األخصابً االجتماعً مع فرٌق من المتخصصٌن 

مواجهة مشكبلتهم التً  فً مإسسات متخصصة لرعاٌة الفبات الخاصة بهدؾ مساعدتهم على اشباع احتٌاجاتهم و

اندماجهم فً بٌبتهم  توافقهم مع اآلخرٌن و ً لهم وٌحقق تكٌفهم مع أنفسهم وتعترضهم بما ٌدعم الوجود االجتماع

  . االجتماعٌة

 

 : أهداف الخدمة االجتماعٌة فً مجال الفئات الخاصة

 

من أجل مواجهة حقوق المواطنٌن  إنشابٌة و عبلجٌة و وقابٌةتعمل الرعاٌة االجتماعٌة بصفة عامة على تحقٌق أهداؾ 

  . للحصول على الخدمات

 

  : أهداف رعاٌة الفئات الخاصةفٌما ٌلً نوضح  و

 

الفبات الخاصة لها حق على الدولة شؤنها شؤن المواطنٌن العادٌٌن كما أن لهم كرامة اإلنسان العادي وهم فً ذات  -1

  المدنٌة. االجتماعٌة و الوقت علٌهم كافة الواجبات السٌاسٌة و

 
 عبلجها بل و أي النظر إلى مشكبلتهم نظرة علمٌة بما ٌساعد على فهم المشكلة و – التفكٌر العلمً فً مشكبلتهم -2

  بذلك ال تقتصر أسالٌب الرعاٌة على النواحً العبلجٌة فقط بل تمتد أٌضا إلى النواحً الوقابٌة الوقاٌة منها مستقببل و

 
  . مساعدتها لتحقٌق أقصى قدراتها باالكتشاؾ المبكر لحاالت اإلعاقة وذلك  إٌقاؾ تٌار العجز و -3
 

توفٌر الفرص المناسبة لتعلٌمهم سواء فً فصول خاصة بهم فً المإسسات التً ٌقٌمون بها أو فً المجتمع  -4

  . استعدادات كل فبة على حده ٌراعً أن تكون تلك الفصول مبلبمة لقدرات و الخارجً و

 
  . االجتماعً ألصحاب هذه اإلعاقات النفسً و العبلج الطبٌعً و العبلج الطبً وتوفٌر إمكانٌات  -5
 
 . التؤهٌل المهنً لهذه الفبات بما ٌتناسب مع قدراتهم الباقٌة توفٌر فرص التوجٌه و -6
 
 . ذلك خبلل فترة التؤهٌل أو فٌما بعده ألسرته لضمان استقرار حٌاته و توفٌر فرص الرعاٌة االجتماعٌة للمعاق و -5
 
توفٌر فرص التشؽٌل المناسب للمعاق وما ٌستلزمه ذلك من توفٌر اإلمكانٌات سواء فً نطاق المإسسات أو   -8

  . المصانع أو فً نطاق التشرٌع الذي ٌنص على تخصٌص نسبة معٌنة من فرص العمل للمعاقٌن

 
  .ذلك للتوصل إلى أنسب األسالٌب الحدٌثة لرعاٌتهم  تشجٌع إجراء البحوث العلمٌة لدراسة مشكبلت المعاقٌن و -9
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  . توفٌر فرص التروٌح الهادؾ للمعاقٌن وما ٌستتبعه من توفٌر اإلمكانٌات المناسبة لظروفهم -15
 

  . درجة إعاقتهم مواهبهم و تحقٌق الفرص المتكافبة للمعاقٌن فً الرعاٌة وذلك فً ضوء استعداداتهم و  -11
 

المستقبلً  الظروؾ لتنشبة المعاقٌن تنشبة اجتماعٌة صالحة تتمثل فً القدرة على التفكٌر الواقعً و تهٌبة أفضل  -12

  . العطاء قدرته على األخذ و قدرته على تحمل المسبولٌة و و

 

ٌتم ذلك من  حقوقهم كمواطنٌن فً المجتمع و حاجاتهم و ترشٌد اتجاهات الرأي العام نحو معاملة المعاقٌن و  -13

 . ل استخدام وسابل اإلعبلم المختلفةخبل

 

  :بصورة عامة ولكً ننجح فً تحقٌق األهداف السابقة البد من مراعاة اآلتً و

 

  . السرعة والتكامل فً تقدٌم الخدمات -أ

  . المساعدة حقهم فً التقبل و تنوٌر الرأي العام بمشكبلتهم و -ب

سرعة العرض على الطبٌب للعبلج قبل أن تستفحل  لحاالت المعاقٌن وتنوٌر الرأي العام بؤهمٌة االكتشاؾ المبكر  -ج

  .    الحالة

 

  : لتساعدها على تحقٌق هدفٌن أساسٌٌن هما مما سبق نستخلص أن الخدمة االجتماعٌة تعمل مع الفئات الخاصة و

 

 :- من خبلل ما ٌلًٌتم ذلك  مساعدة أفراد الفبات الخاصة على التكٌؾ السلٌم مع أنفسهم ومع مجتمعهم و -١

 

  . مساعدتهم على استعادة ثقتهم بؤنفسهم من خبلل تعوٌدهم على التفاعل المتزن مع الؽٌر  - أ

 . سلوك سوي خالً من التناقضات مساعدتهم على إقامة عبلقات إٌجابٌة بناءة فً المجتمع و  - ب

  . سلبٌةالتخلص من المشاعر ال مواجهتها و الصعاب و مساعدتهم على تحمل الشدابد و -ج

بالتالً اإلحساس المستمر  مساعدتهم على أن ٌصبحوا مواطنٌن صالحٌن من خبلل زٌادة قدرتهم على اإلنتاج و -د

  . السعادة بالرضا و

 

   :ٌتم ذلك من خبلل ما ٌلً مساعدة أفراد الفبات الخاصة على زٌادة قدرتهم على اإلنتاج و -2

 

  . القوانٌن التً تكفل لهم فرص العمل المناسبة الدعوة إلى إصدار التشرٌعات و -أ
 

 إمكانٌاتهم و المساهمة فً توفٌر اإلمكانٌات المختلفة التً تساعد على تؤهٌلهم مهنٌا بما ٌتناسب مع قدراتهم و -ب

 .. تنمٌة القدرات المتبقٌة لدٌهم
 

الماكٌنات المستخدمة فً تدرٌبهم  اآلالت و - األجهزة التعوٌضٌة – األموال – المإسسات اإلمكانٌات المادٌة مثل )

  ) .. للعمل علٌها

 . ( اإلشراؾ علٌهم الخبراء القابمٌن على تدرٌبهم و ( اإلمكانٌات البشرٌة
 

إتاحة الفرص لهم للقٌام بهذا  بدورهم فً تنمٌة المجتمع و العمل على توعٌة أفراد المجتمع باحتٌاجات هذه الفبة و -ج

 .  الدور
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 5م

 الخدمة االجتماعٌة مع الفئات الخاصةمدخل 

 

 : فلسفة الخدمة االجتماعٌة فً مجال رعاٌة الفئات الخاصة

 

  ،فلسفة العمل مع الفبات الخاصة  ٌعتمد العمل مع الفبات الخاصة على إطار من الحقابق األساسٌة تشكل فً مجموعها

 سإال لماذا نهتم بالعمل مع الفبات الخاصة ؟  المقصود بتوضٌح هذه الحقابق هو اإلجابة على و

 

 

 : الحقائق األساسٌة التً تكون فً مجموعها فلسفة العمل مع الفئات الخاصة

 

ال ٌإدي إلى العجز الشامل فً كل  أن الفبات الخاصة تعانً من بعض العجز أو النقص فً قدراتها إال أن هذا النقص -

بعض التعوٌض فً قدرات أخرى ٌمكن أن تظهر عند الفرد ،  على العكس قد ٌوجدإمكانٌاتهم المتبقٌة ، بل  قدراتهم و

 . كبٌر وقد ٌتفوق فٌها إلى حد

 

المعاونة  التؤهٌل و التدرٌب و التوجٌه و بناء على ذلك تإمن الخدمة االجتماعٌة بإمكانٌة مساعدة هذه الفبات من خبلل -

النفسً مع البٌبة التً تعٌش  العمل على إعادة تكٌفها االجتماعً و و قدرات على استثمار ما تبقى لدٌها من إمكانٌات و

 االجتماعٌة  العمل على زٌادة أدابهم لوظابفهم أفراد هذه الفبات أعضاء قادرٌن منتجٌن فً المجتمع و فٌها بحٌث ٌصبح

 

أن اإلنسان هو األساس  ن ، والمواطنٌ ، كما تإمن بمبدأ تكافإ الفرص بٌن تإمن الخدمة االجتماعٌة بكرامة اإلنسان -

لذلك انطبلقا من هذه الفلسفة تعمل من  و –األساس فً تنمٌة المجتمع  بالتالً هو األول فً كل عملٌة إصبلحٌة و

قدراته معطلة  و مهما كانت طاقاته الفبات الخاصة حٌث تإمن بؤن كل فرد مهما كانت ظروفه قاسٌه و خبللها مع أفراد

ممارسة دوره فً تنمٌة المجتمع وذلك من خبلل  معاونته على االستفادة من قدراته المتبقٌة فًمحدودة فإنه ٌمكن  و

 .  إتاحة الفرص المناسبة له

 

 السٌاسٌة و واجباتهم اإلنسانٌة و و تإمن الخدمة االجتماعٌة بؤنه ٌجب مساعدة أفراد الفبات الخاصة لمعرفة حقوقهم -

 .  بما ٌحقق لهم العدٌد من االشباعات ٌادة أدابهم االجتماعًاالجتماعٌة حٌث سٌساعدهم ذلك على ز

 

، وهً طاقة قادرة على الصمود  اإلرادةاجتماعً بطبٌعته فطر على طاقة نفسٌة هً  نفسً و اإلنسان كابن بٌولوجً و -

تبلػ ذروة  ل والنشاط رؼم أنها ساكنة بطبٌعتها ، ولكنها تنشط فقط ب وهً طاقة كامنة متحفزة –أمام ضؽوط الحٌاة 

الحقٌقة  األلم .. ولذلك تعتمد الخدمة االجتماعٌة فً عملها مع الفبات الخاصة على هذه التحدي و نشاطها عند مواقؾ

 األساسٌة .

 

 : مما سبق ٌمكن أن نشٌر إلى أن العمل مع الفبات الخاصة ٌعتمد على ما ٌلً

 

 بكفاءة عالٌة . اإلمكانٌات التً ٌمكن استخدامها أن أفراد الفبات الخاصة عندهم بعض القدرات و -1

 أن أفراد هذه الفبة ٌملكون فطرٌا إرادة قوٌة . -2

االستفادة منها فً  إمكاناتهم و و أن دور الخدمة االجتماعٌة فً العمل مع هذه الفبات ٌعتمد على استؽبلل قدراتهم -3

 . تحقٌق أهدافهم معتمدٌن على وجود إرادة القوة عندهم
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 : مشكالت الفئات الخاصة

 

وما ٌعانٌه من قصور أو عجز أو لما  الفرد نفسهتتنوع المشكبلت التً ٌعانً منها الفبات الخاصة فبعضها ٌرجع إلى 

التً ٌعانون منها نتٌجة لما أصابهم من عجز أو االنفعالٌة الداخلٌة  الضغوطبعضها ٌرجع إلى  ٌبلقٌه من حرمان ، و

فٌها أو  العبلقات االجتماعٌة ؼٌر السوٌة التً ٌعٌشون و للظروف االجتماعٌة السٌئةٌؤتً نتٌجة  بعضها قد انحراؾ و

إسهامهم االٌجابً فٌه كما تتوقؾ على  ٌقؾ دون نظرته إلٌهم مما ٌعوق تكٌفهم مع المجتمع و نتٌجة ألوضاع المجتمع و

 أن هذه المشكبلت تتؽٌر و و ، العجز فً حد ذاتهدرجة  االضطراب الذي ٌعانٌه أفراد هذه الفبات بل و نوع العجز و

 .  مقومات كل حالة ، بل ومن حالة فردٌة إلى حالة أخرى حسب ظروؾ و تتنوع من فبة ألخرى

 

اختبلؾ فهو فً الدرجة  أنه إذا كان هناك المشكبلت من نفس نوع المشكبلت التً قد ٌتعرض لها العادٌون و أن هذه و

أنواع  وال ٌمكن الربط بٌن أنواع معٌنة من المشكالت و،  الحدة وجودها بٌنهم بالشدة وولٌس فً النوع حٌث ٌتسم 

 أنه إذا تم تناول الحاالت وقفا علٌهم دون سواهم و هذه المشكبلت نتٌجة حتمٌة بٌنهم و بحٌث تظل معٌنة من الفئات

تؤثٌرها السٌا على األفراد وعلى  الحد من المشكبلت والتوجٌه السلٌم فإنه ٌمكن الحد من وجود هذه  التؤهٌل و بالعبلج و

اضطراب أو مرض أو شذوذ أو انحراؾ ، فإن  الفرد من عجز و أنه بؽض النظر عن نوع الفبة وما ٌعانٌه المجتمع و

 وظروفها  أن هذه النتابج كلها أو بعضها قد نتوقع ظهورها فً الحاالت الفردٌة حسب على ذلك و هناك نتابج قد تترتب

 مقوماتها .

 

بؽض النظر عن  و االجتماعٌة  بؽض النظر عن نوع الفبات المختلفة سواء كانت تتعلق بالناحٌة الجسمٌة أو النفسٌة أو و

 : تقسٌم المشكبلت إلىنوع المشكبلت فإنه ٌمكن 

 

 .  ذاته أي مشكبلت ذاتٌة تتعلق بعبلقة الفرد و مشكبلت -

 .  مشكبلت اجتماعٌة باآلخرٌن أيمشكبلت تتعلق بعبلقة الفرد  -

 مشكبلت تتعلق بالكفاٌة اإلنتاجٌة . -

 

 المشكالت الذاتٌة : : أوال

 

بعضها ٌتصل بالمعاناة  الجسمٌة و المشقة بعضها ٌتصل بالناحٌة المعاناة و تتمثل هذه المشكبلت فً ألوان من األلم و

عدم القدرة على التوافق ، سواء بٌنه وبٌن نفسه أو بٌنه وبٌن  أوالتعاسة  الشعور بالدونٌة و التوتر و النفسٌة كالقلق و

 حاالت عدم الشعور بالرضا وهذه كلها مشاعر و كذلك قد نجد عدم الشعور باألمن و المجتمع . بٌن اآلخرٌن أو بٌنه و

صل علٌها فً المختلفة التً ٌح تبعا لبلستجابات خاصة ٌشعر بها صاحبها بدرجات متفاوتة تبعا لتركٌب شخصٌته و

عناٌة ،  المجتمع من إشباع لحاجاته وما ٌوفره له من رعاٌة و مختلؾ عبلقاته فً محٌط المجتمع ، وما ٌحققه له هذا

 الداخلٌة أو الخارجٌة . سواء فً محٌط حٌاته

 

من المفروض أن طاقتهم النفسٌة التً كان  وهذه المشاعر التً تإثر على أفراد الفبات الخاصة تجعلهم ٌبددون كثٌرا من

 . لصالح المجتمع أخرى لصالحهم و توجٌهها إلى نواحً نشاط ٌتم االنتفاع بها و

 

مما الشك فٌه أن معاناة األلم فً حد ذاته سواء أكان جسمٌا أو نفسٌا ٌكون مشكلة تستحق من المجتمع أو الدولة  و

 . االهتمام الرعاٌة و
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 : مشكالت العالقات االجتماعٌة ثانٌا :

 

كثٌر من المشكبلت تترتب على الحالة  ومن ناحٌة العبلقة باآلخرٌن أو العبلقات االجتماعٌة المختلفة فإننا نجد أن هناك

 . ظروفهم االجتماعٌة النفسً و تبعا لتكوٌنهم التً علٌها أفراد الفبات الخاصة و

 

االستعطاؾ  كذلك السلبٌة و شكاله المختلفة والعدوان بؤ الهروب و وهذه المشكبلت أو النتابج ٌمكن أن تتمثل فً مشكبلت

داخل  أٌضا تفكك العبلقات األسرٌة أو اضطراب عبلقات الفرد بمحٌطه و،  المرض أو العجز عن طرٌق مواصلة

 الخاصة بالفرد . خارجها أو ما ٌمكن تسمٌته بمشكبلت سوء التكٌؾ مع البٌبة االجتماعٌة األسرة و

 

 

 اإلنتاجٌة :ثالثا : مشكالت الكفاٌة 

 

 . القدرة الكلٌة على اإلنتاج نجد أن جمٌع أفراد الفبات الخاصة ؼٌر األسوٌاء معرضون لضعؾ اإلنتاج أو عدم -

 

الفرد اإلنتاجٌة ٌإدي بدوره إلى مزٌد من المشكبلت فً  تعطٌل طاقة و كلون طاقات معطلة جزبٌا أو كلٌاأنهم ٌش أي -

 العمل على حلها . لمواجهتها و كبٌرة المجتمع التً تحتاج إلى جهود

 

 

 : وظائف الخدمة االجتماعٌة فً مجال رعاٌة الفئات الخاصة

 

 تؤهٌل الفبات الخاصة هً التعامل مع األفراد أو أسرهم و إن الوظٌفة األساسٌة للخدمة االجتماعٌة فً مجال رعاٌة و

 . تؤهٌلهم على تحقٌق أهدافها مساعدة مإسسات رعاٌتهم و

 

 

 : أدوار الخدمة االجتماعٌة أٌضاومن  -

 

 إشباعها بطرٌقة أفضل وفقا لطبٌعة كل فبة . مقابلة احتٌاجاتهم و ـ خدمة أفراد الفبات الخاصة و

 مساعدتهم على مواجهتها . ـ التعرؾ على طبٌعة المشكبلت المعقدة للفبات الخاصة و

 تؤهٌل كل فبة . مع فرٌق رعاٌة وتوفٌر الخدمات التً تحتاجها الفبات الخاصة من خبلل العمل  -

 . فرص العمل البلزمة لهم التنسٌق بٌن الخدمات المتوفرة للفبات الخاصة و -

 . المجتمع التركٌز على مساعدة الفبات الخاصة من خبلل األسرة و -

مع كل نسق من دوره  و ٌتحدد عمله ٌتعامل األخصابً االجتماعً فً مجال رعاٌة الفبات الخاصة مع كافة األنساق و -

 النسق األسري ، المنظمة أو المجتمع . تلك األنساق سواء الفرد ، الجماعة ،
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 األدوار المهنٌة لألخصائً االجتماعً فً مجال رعاٌة الفئات الخاصة : 

 

 الدور الوقائً :

 

لشامل قبل الزواج لتجنب الفحص اتنوٌر الرأي العام بؤهمٌة  البٌبٌة و ـ الدعوة لتجنب مسببات اإلعاقة الوراثٌة منها و

 .اإلعاقة 

 بعد الوالدة . ـ التوعٌة بضرورة رعاٌة األم الحامل أثناء الحمل و

 . الدراسات المٌدانٌة بؤنواعها المختلفة فً مجال اإلعاقة ـ االهتمام بإجراء البحوث و

 ـ الدعوة إلى إتاحة فرص العمل للمعاقٌن حسب ظروفهم .

رفع مستوى الخدمة  تؤهٌل المعاقٌن لرفع مستوى أدابهم لتحقٌق أهداؾ المإسسة و مجال رعاٌة وـ تدرٌب العاملٌن فً 

 المقدمة للمعاقٌن .

 

 

 الدور العالجً :

 

 .:  العمل مع أسرته ٌقصد هنا : العمل مع المعاق و و

 

 

 : العمل مع المعاق

 

تشجٌعه على التعبٌر عن  من االضطرابات النفسٌة والتخفٌؾ  مساعدته نفسٌا على تقبل المإسسة و استقبال المعاق و -

 . مشاعره السلبٌة تجاه اإلعاقة

مد فرٌق العمل المهنً  االهتمام بالتارٌخ االجتماعً لتحدٌد الخطوات العبلجٌة و إجراء البحث االجتماعً للمعاق و -

 . وضع خطة متكاملة للتعامل معه البٌبٌة لتقٌٌم حالته و بالظروؾ االجتماعٌة و

 . توضٌح دوره فً تحمل مسبولٌات العبلج التوافق معه و مساعدة المعاق على تقبل واقعه و -

مساعدته على التؽلب على العقبات التً  تؤهٌل المعاق و ذلك بتوفٌر المناخ المناسب لرعاٌة و إقامة عبلقة مهنٌه و -

 . تواجهه

 إعداده لتقبل مختلؾ االختبارات و االستفادة من خدمات المإسسة وأثارها وأهمٌة  مساعدة المعاق على تفهم إعاقته و -

 التجاوب مع المختصٌن . 

 مجتمعه . أسرته و العمل على تعدٌل اتجاهات المعاق السلبٌة نحو نفسه و -

 . النجاح تنمٌة دافع التعلم و إمكانٌاته لٌستعٌد ثقته بنفسه و تنمٌة قدرات المعاق و -

 . استقراره متابعته لضمان نجاحه و الحصول على العمل المناسب لظروفه ومساعدة المعاق على  -
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 : العمل مع األسرة 

 

 األمان . إحاطته بالحب و تقبله و المعاق و التخفٌؾ من المشاعر السلبٌة للوالدٌن تجاه اإلعاقة و -

الرعاٌة البلزمة  احتٌاجات المعاق و مشكبلتها و تؤثٌرها على شخصٌة المعاق و أسبابها و تنوٌر الوالدٌن باإلعاقة و -

 شؽل وقت الفراغ . التؤهٌل و إعطاإه الفرص البلزمة للتعلٌم و تعلٌمهم كٌفٌة تقدٌم الرعاٌة بدون مؽاالة و من قبلهم و

 االنعزال . الحوار مع المعاق بنفس أسلوبه حتى ال ٌشعر بالؽربة و تعلٌم األسرة كٌفٌة االتصال و -

 . الحواس المتبقٌة للمعاق خاصة عند إعاقته بسن مبكر األسرة بضرورة تنمٌة القدرات و تنوٌر -

 . مساعدتها دة من الخدمات المتاحة وتوجٌه األسرة للمإسسات بالمجتمع لبلستفا -

الكبٌر فً خبراتهم مما ٌكون له األثر  التعبٌر عن مشاعرهم و أمهات المعاقٌن بااللتقاء و ترك الفرصة آلباء و -

 ٌزٌد من قدرتهما على رعاٌة المعاق . تحملهم للصعاب و

 اإلعاقة . االستفسار عما ٌجول فً خاطرهما تجاه المعاق و إتاحة الفرصة للوالدٌن لمقابلة المختصٌن فً المإسسة و -

 . مشكبلتها تقبل لئلعاقة و تنمٌة الوازع الدٌنً لدى األسرة مما ٌجعلها أكثر إٌمان و -

 ٌوفر الرعاٌة المتكاملة للمعاقٌن . تعدٌبلت بما ٌحقق و دعوة إلصدار تشرٌعات جدٌدة وال -

 

 

 

  : الدور التنموي

 

 . التؤهٌل تطوٌر الخدمات التً تقدم فً مإسسات الرعاٌة و المساهمة فً تدعٌم و -

 أماكن العمل . تؤهٌل المساكن و االهتمام ببٌبة المعاق و -

 . المعاقٌن فً القٌام بمهام جدٌدة تتفق مع ظروؾ إعاقتهماالستفادة من خبرات  -

 استثمار أوقات الفراغ بما ٌعود علٌهم وعلى مجتمعهم بالفابدة . -

 العمل على رفع مستوى أداء المعاقٌن بتنمٌة قدراتهم المتبقٌة . -

 . القدرة على المشاركة الفعلٌة تنمٌة الوعً و تزوٌدهم بالمهارات البلزمة و -

 . تبادل المعلومات التً تساهم فً التعامل مع مشكبلتهم جٌع المعاقٌن على تكوٌن جماعات وتش -

مجتمعهم المحلً بما ٌنمً من قدراتهم على  إتاحة الفرصة للمعاقٌن بالمساهمة فً حماٌة البٌبة فً مإسساتهم و -

 . خبلل جماعات العمل الجماعً ٌزٌد من انتمابهم له من مواجهة مشكبلت المجتمع و مواجهة مشكبلت البٌبة و

 . تدرٌب فرٌق العمل المهنً باستمرار لتطوٌر ادابهم وفق االتجاهات الحدٌثة العمل على تنمٌة و -

 . خاصة ذات اإلعاقة المتعددة التشرٌعات الخاصة بالمعاقٌن و تعدٌل القوانٌن و تطوٌر و -
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 6م

 تأهٌل الفئات الخاصة

 : مقدمة

 

التً ٌمكن أن تصٌب اإلنسان سواء فً مراحل تكوٌنه األولى أو تلك التً ٌمكن أن تنتج أثناء عملٌة إن مظاهر العجز 

، تتطلب من المجتمعات التركٌز على جوانب تؤهٌله حتى ال ٌتحول  الوالدة أو بعدها أو فً مراحل متقدمة من العمر

إمكانٌات  ن أن ٌستفٌد من ما تبقى له من قدرات وتمنع اإلنسان من أن ٌعٌش حٌاة طبٌعٌة وم العجز إلى إعاقة تحول و

قوة معطلة  تجعله إنساناً قادراً على العطاء بدالً من أن ٌكون عالة على المجتمع و فً أداء وظٌفة مناسبة تحقق له ذاته و

 . فٌه

 

 : مفهوم التأهٌل

 

عابلته من التؽلب على  الشخص وٌقصد به مجموعة الجهود التً تبذل خبلل مدة محددة نحو هدؾ محدد لتمكٌن  و  -

الوصول به إلى أفضل مستوى  استعادة دوره فً الحٌاة معتمداً على نفسه و اكتساب و اآلثار الناجمة عن العجز و

 . أو اجتماعً أو نفسً أو اقتصادي أو جسمانً وظٌفً عقلً

 

الخدمات المتنوعة كالتؤهٌل والتً تشمل  المنسقة كما ٌمكن اعتبار التؤهٌل بؤنه تلك المرحلة من العملٌة المستمرة و  -

 التدرٌب المهنً و التوجٌه و و التؤهٌل االجتماعً و التؤهٌل النفسً و التؤهٌل البدنً و التؤهٌل التربوي و الطبً

، وكذلك تؤهٌل  االحتفاظ به الحصول على العمل المناسب و التعٌٌن االنتقابً بقصد تمكٌن الفرد من تؤمٌن مستقبله و

 . المجتمع للمعاق بة والبٌ

 

 : المبادئ العامة فً تأهٌل المعاقٌن

 

 االجتماعٌة و تتناول مشكلة اإلعاقة كما تتناول مشكبلته النفسٌة و / التؤهٌل عملٌة فردٌة تعنً بالشخص المعاق و1

 . الجسمٌة التً ترتبط بإعاقته

 
التربوٌة سواء فٌما ٌتعلق  المهنٌة و االجتماعٌة و الطبٌة و / التؤهٌل عملٌة متكاملة تتكامل فٌها الخدمات النفسٌة و2

 . بالتشخٌص أو العبلج أو التدرٌب و التشؽٌل

 
 . التحقق من وجودها عن الفرد / إن عملٌة التؤهٌل ٌجب أن تبدأ منذ اكتشاؾ اإلعاقة و3

 
قٌمه سواء فً مجال التربٌة الخاصة أو  اتجاهات / أن تؤخذ عملٌات تؤهٌل المعاقٌن بعٌن االعتبار مٌول الفرد المعوق و4

 . التدرٌب أو التشؽٌل

 
التؤكٌد على  الجسمٌة المتوفرة عند المعوق و / ٌجب أن تعتمد عملٌة تؤهٌل المعاقٌن بشكل خاص على القدرات العقلٌة و5

 . االستفادة منها إلى أقصى درجة ممكنة تنمٌة هذه القدرات و

 
سماته الشخصٌة ٌجب أن تإخذ أساساً فً عملٌات تؤهٌل  فردٌة فإن شخصٌة المعاق و / مادامت عملٌة التؤهٌل عملٌة6

 . المعاقٌن

 
، بحٌث تسعى  / ٌجب أن تهتم عملٌة التؤهٌل بتكٌؾ المعوق مع ذاته من ناحٌة ومع البٌبة المحٌطة به من ناحٌة ثانٌة5

 . تقبل المجتمع له عملٌة التؤهٌل إلى تحقٌق تقبل الفرد لذاته و
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 : إعادة التأهٌل الفرق بٌن التأهٌل و

 

عندما نشٌر إلى الخدمات  التؤهٌلمفهوم إعادة التؤهٌل حٌث ٌعنً  مٌزت العدٌد من المراجع العلمٌة بٌن مفهوم التؤهٌل و

، وهذا ٌنطبق على المعاقٌن  استعداداته عندما ال تكون هذه القدرات قد ظهرت أصبلً  المطلوبة لتطوٌر قدرات الفرد و

 . ، أو حصلت فً مرحلة مبكرة من عمرهم صؽار السن الذٌن تكون اعاقتهم خلقٌة

 

، ثم حدث أن  مارس هذه المهنة مدة من الزمن : إعادة تؤهٌل فرد كان قد تدرب أو تعلم مهنة ما و فتعنً إعادة التؤهٌلأما 

ً  أصٌب بعاهة و  . سبب إعاقته الجدٌدة، ولم ٌستطع العودة إلى عمله أو مهنته األصلٌة ب أصبح معاقا

 

ً ٌمكننا أن نستنتج بؤن التؤهٌل عبارة عن جهد مشترك بٌن مجموعة من االختصاصات بهدؾ  ومن خبلل ما ذكر سابقا

مع متطلبات الحٌاة العادٌة إلى أعلى درجة من  الفرد لٌكون قادراً على التكٌؾ مع إعاقته و تدعٌم قدرات توظٌؾ و

 . االستقبللٌة

 

عملٌة ال تإدى من قبل شخص أو مهنً واحد بل تحتاج إلى فرٌق من المختصٌن ٌعملون معاً لتحقٌق الهدؾ إذن فالتؤهٌل 

، وهذا ٌجعلنا نإكد على مفهوم الفرٌق فً عملٌة التؤهٌل حٌث ٌتكون هذا الفرٌق من أخصابٌون دابمون وهم  المشهود

كذلك ٌتكون الفرٌق ،  أخصابً التربٌة الخاصة و ٌلمرشد التؤه و األخصابً االجتماعً و األخصابً النفسً و الطبٌب

، أخصابً  احتٌاجاتها من أمثلتها المعالج الوظٌفً إضافة إلى هذه االختصاصات من اختصاصات حسب الحالة و

، الزابرة  االستشاري المهنً و ، أخصابً العبلج الترفٌهً ، أخصابً قٌاس السمع ، أخصابً النطق األجهزة التعوٌضٌة

ٌنظر إلى أهمٌة عضوٌة  ، هذا و أطباء استشارٌون حسب حاجة الشخص و وممرضة التؤهٌل مساعدة المربٌة و ٌةاألسر

 . الشخص المعاق أو ولً أمره كعضو أساسً فً فرٌق التؤهٌل

 

 : القواعد التً تستند علٌها عملٌة التأهٌل األسس و

 

 : القواعد التالٌة و األسس حتى تإدي عملٌة التؤهٌل دورها فبلبد لها من مراعاة

 

 . اجتماعٌة فقط قواعد عملٌة ولٌس على أسس إنسانٌة و ( إن كل خطوة من خطوات التؤهٌل ٌجب أن تقوم على أسس و1

 . متخصصٌن ( تعتمد كل خطوة أشخاص مإهلٌن و2

  المتوفرة عن حالة الفردواقعٌة للمعلومات  تفسٌرات دقٌقة و قواعد تشخٌصٌة و ( ٌجب أن تقوم كل خطوة على أسس و3

 . لٌس أن هناك قالب واحد ٌمكنه مبلبمة جمٌع الحاالت ، و ( إن عملٌة التؤهٌل بالكامل ٌجب أن تقوم على أسس فردٌة4

 

 : أهداف عملٌة التأهٌل

 

 : التالٌةاألهداؾ المنسقة التً ٌجب فً النهاٌة أن تحقق  تتكون عملٌة التؤهٌل من مجموعة من المراحل المتتابعة و

 

توظٌفها إلى أقصى درجة ممكنة للوصول إلى درجة من االستقبلل  إمكانٌات الفرد و تطوٌر قدرات و استؽبلل و (1

 . االقتصادي االجتماعً و الوظٌفً و

الوظٌفٌة  االجتماعٌة و مواجهة كافة اآلثار النفسٌة و أسرته على التكٌؾ مع حالة العجز و مساعدة الفرد المعاق و (2

 . ٌة المترتبة علٌهاالمهن و

 . إمكانٌته تمكٌنه من أن ٌإدي دوراً ٌتناسب مع قدراته و دمج الفرد المعاق فً الحٌاة العامة للمجتمع و (3
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 : العناصر المساهمة فً إنجاح التأهٌل

 

 : فعالٌة من توفر عناصر أربعة هً البد للتؤهٌل لكً ٌكتمل بنجاح و

 

 . الشخص المعاق نفسه (1

 . أسرة المعاق (2

 . المجتمع (3

 . فرٌق التؤهٌل (4

 

  : أوالً: تؤهٌل الفرد المعاق

 

إن اختٌار البرنامج المناسب ٌعتمد بشكل  ، و تركز خطة التؤهٌل الفردٌة للمعاق على مجاالت مختلفة من البرامج التؤهٌلٌة

 . استعداداته مٌوله و إمكانٌاته و أساسً على االحتٌاجات التؤهٌلٌة للفرد المعاق وعلى قدراته و

 

 : أنشطة التؤهٌل إلى ٌمكن تحدٌد برامج و و

 

 . التؤهٌل الطبً .1

 . التؤهٌل النفسً .2

 . التؤهٌل االجتماعً .3

 . التؤهٌل المهنً .4

 

 : ثانٌاً: تؤهٌل البٌبة

 

 إن خطة التؤهٌل ٌجب أال تقتصر على الشخص المعاق فقط بل ٌجب أن تمتد لتشمل البٌبة التً ٌعٌش فٌها الفرد المعاق

كذلك إذا ما  أٌضاً إذا ما أردنا أن نحقق أهداؾ عملٌة التؤهٌل المتعلقة بمواجهة المشكبلت التً ٌمكن أن تنجم عن العجز و

 . أردنا إعادة دمج الشخص المعاق فً المجتمع

 

 و البٌبة المادٌة وإن تؤهٌل بٌبة الفرد المعاق ٌعنً توفٌر الظروؾ البٌبٌة المناسبة سواء ما ٌتعلق منها بالبٌبة البشرٌة أ

 تلبٌة االحتٌاجات الخاصة للفرد المعاق و الطبٌعٌة وذلك من أجل توفٌر الظروؾ البٌبٌة المبلبمة لنجاح عملٌة التؤهٌل و

 . الناجمة عن حالة العجز التً ٌعانً منها

 

هتمام كبٌر سواء على المستوى التً حظٌت با تعتبر البٌبة المحررة من العوابق من أهم االتجاهات التؤهٌلٌة المعاصرة و و

 . التشرٌعً أو المستوى التنفٌذي فً العدٌد من دول العالم

 

كذلك ال ٌقبلن أهمٌة عن تؤهٌل  إن عملٌة تؤهٌل البٌبة ٌجب أن تركز على عنصرٌن ال ٌقبلن أهمٌة ع بعضهما البعض و

 : الفرد المعاق نفسه وهما

 

ً ٌعٌش فً ظلها الفرد المعاق سواء بتعدٌل اتجاهات أفرادها أو ٌتمثل فً تؤهٌل األسرة الت العنصر األول و (1

االقتصادي لهم أو بتدرٌبهم على أسالٌب التعامل مع الفرد  االجتماعً و تقدٌم خدمات الدعم النفسً و بإرشادهم و

المجتمع لزٌادة تقبل تطوٌر االتجاهات اإلٌجابٌة من قبل أفراد  ٌشتمل هذا العنصر أٌضاً على تعدٌل و كما و ، المعاق

 . استقبلل العٌش بحرٌة و منحه فرص االندماج و الفرد المعاق و
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المتمثلة فً  متطلبات األفراد المعاقٌن و تؤهٌلٌها لتتناسب مع حاجات و ٌتمثل فً البٌبة الطبٌعٌة و العنصر الثانً و (2

إجراء التعدٌبلت المبلبمة علٌها  وٌحٌة والخدمات التر التجارٌة و تهٌبة المبانً العامة و المواصبلت و السكن و

، كذلك األمر فٌما ٌتعلق بوسابل المواصبلت  لتمكٌن األفراد المعاقٌن من االستفادة منها بدون أٌة حواجز أو عوابق

 . لتٌسٌر مهمة تنقلهم

 

 : أنواع التأهٌل للمعاقٌن

 

ً مختلفة بحسب أوجه  تؤخذ عملٌات التؤهٌل للمعاق ألواناً و . فقد ٌحتاج المعاق إلى خدمات  اختبلؾ تكٌؾ المعاقأنماطا

، أو قد ٌحتاج إلى التؽلب على النتابج النفسٌة التً تصاحب  ( التؤهٌل الطبً طبٌة لٌتمتع بؤقصى قدرة بدنٌة ممكنة )

 ا تفرقه بٌنه و، أو قد ٌحتاج إلى الخدمات االجتماعٌة لٌؤخذ وضعاً مقبوالً فً المجتمع دون م ( التؤهٌل النفسً العاهة )

 . ( التؤهٌل االجتماعً بٌن العادٌٌن )

 

 : وفٌما ٌلً تفصٌبلً ألهم أنواع التؤهٌل للمعاقٌن

 

 :  التأهٌل الطبً

 

، وهو ٌهتم بالجوانب المرضٌة سواء المسببة للعجز أو الجوانب  األنشطة األساسٌة لعملٌة التؤهٌل هو أحد البرامج و

 . تنشؤ عن العجز الصحٌة التً ٌمكن أن المرضٌة و

 

 : تهدؾ برامج التؤهٌل الطبً إلى و

 

 . الجٌنٌة الفحوص الطبٌة و العمل على الوقاٌة من تكرار حصول حالة العجز باستخدام وسابل الكشؾ و .1

 . إجراء عملٌات التدخل المبكر للحٌلولة دون تفاقم مشكلة العجز العمل على االكتشاؾ المبكر لحاالت العجز و .2

الوظٌفٌة للفرد بوسابل العبلج الطبً البلزمة سواء باستخدام  تحسٌن أو تعدٌل القدرات الجسمٌة والعمل على  .3

األدوٌة أو العملٌات الجراحٌة أو ؼٌرها من اإلجراءات وذلك للوصول به إلى أقصى مستوى من األداء  العقاقٌر و

 . الوظٌفً

 

 : وسائل التأهٌل الطبً

 

 . العقاقٌر الطبٌة األدوٌة و .1

 . العملٌات الجراحٌة .2

 . العبلج الطبٌعً .3

 . الوسابل المساعدة األجهزة الطبٌة التعوٌضٌة و .4

 . اإلرشاد الطبً .5

 

 : التأهٌل النفسً

 

حٌوٌاً فً تحوٌل حالة العجز إلى حالة إعاقة أو فً تقبل حالة  أسرته دوراً بارزاً و تلعب الظروؾ النفسٌة للفرد المعاق و

 . برامج التؤهٌل البلزمة العمل على اإلفادة من أنشطة و التكٌؾ معها و العجز و
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والبد من التذكٌر من أن اآلثار النفسٌة التً تتركها حالة العجز على حٌاة الفرد وعلى حٌاة أفراد أسرته ؼالباً ما تكون من 

التً ٌمكن أن تنشؤ عن  الضؽوط النفسٌة الدرجة العمٌقة التً تحتاج إلى جهود كبٌرة فً العمل للتخفٌؾ من المشاعر و

 . حالة العجز

 

اإلقلٌمً والمحلً قد اهتمت بدراسة  نظراً ألهمٌة هذا الموضوع نرى أن العدٌد من الدراسات على المستوى العالمً و و

 . اإلعاقة سواء على الفرد المعاق نفسه أو على أسرة الفرد المعاق الضؽوط النفسٌة الناجمة عن حالة العجز و اآلثار و

 

، إنكار  إن من أهم مظاهر الضؽوط النفسٌة التً ٌتعرض لها أفراد األسرة هً الشعور بالخجل أو الدونٌة أو الذنب

إخفابه عن األنظار أو االنعزال عن الحٌاة االجتماعٌة وعدم المشاركة  ، الحماٌة الزابدة أو رفض الطفل المعاق و اإلعاقة

 . فً مظاهرها

 

تجعله  إمكانٌاته و تقدٌره لنفسه و عاقة تإثر على الفرد المعاق نفسه فهً تإثر على فهمه وكذلك فإن حالة العجز أو اإل

 . ثقته باآلخرٌن ، كما قد تإثر فً نظرته للحٌاة و الخوؾ من المستقبل التوتر و ٌعٌش فً حالة من القلق و

 

 : أهداف برامج التأهٌل النفسً

 

 تشمل : أهداؾ موجهة نحو الفرد المعاق و -أ

 

واقعه  ظروفه و ، ذلك من خبلل تقبله لذاته و ( مساعدة الفرد المعاق على تحقٌق أقصى درجة من التوافق الشخص1ً

مساعدته على  ، و تطوٌر اتجاهات إٌجابٌة عن ذاته معرفة إمكاناته المتبقٌة و فهمه لخصابصه النفسٌة و ، و الجدٌد

 . التؽلب علٌها مواجهة ما ٌعترضه من معوقات و

، وذلك من خبلل مساعدته فً  المهنً ( مساعدة الفرد المعوق على تحقٌق أقصى ما ٌمكن من التوافق االجتماعً و2

 ، و االندماج فً الحٌاة العامة للمجتمع الخروج من العزلة االجتماعٌة و تكوٌن عبلقات اجتماعٌة ناجحة مع اآلخرٌن و

 . استعداداته مٌوله و ٌتناسب مع حالته وكذلك مساعدته على االختٌار المهنً السلٌم الذي 

 ( العمل على تعدٌل بعض العادات السلوكٌة الخاطبة التً قد تنشؤ عن اإلعاقة.3

 

 : أهداؾ موجهة نحو أسرة الفرد المعاق -ب

 

اإلعاقة تقبل حالة اإلعاقة وذلك من خبلل تزوٌدها بالمعلومات الضرورٌة عن حالة  تقدٌر و ( مساعدة األسرة على فهم و1

 . تعدٌل اتجاهاتها نحو إعاقة طفلها متطلباتها و و

  التخفٌؾ من آثارها االجتماعٌة التً ٌمكن أن تنشؤ عن حالة اإلعاقة و ( مساعدة األسرة على مواجهة الضؽوط النفسٌة و2

 . اختٌار مجال التؤهٌل المناسب لطفلهم المعاق ( مساعدة األسرة فً الوصول إلى قرار سلٌم و3

 . إمكانٌات طفلها المعاق موضوعٌة عن قدرات و مساعدة األسرة على بناء توقعات إٌجابٌة و (4

 . تدرٌب الطفل المعاق ( تدرٌب األسرة إرشادها على أسالٌب رعاٌة و5

 

 : أسالٌب التأهٌل النفسً وسائل و

 

 . ( تعدٌل السلوك3                  . ( اإلرشاد األسري2                    . ( اإلرشاد النفس1ً

 . ( العبلج النفس5ً        . اإلرشاد المهنً ( التوجٌه و4
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 5م

  تابع أنواع التأهٌل

 

 :  التأهٌل االجتماعً

 

 . إن دمج الفرد المعاق فً الحٌاة العامة للمجتمع هو أحد أهداؾ التؤهٌل األساسٌة بل هو الهدؾ النهابً لعملٌة التؤهٌل

 

القٌم  االستجابة للمعاٌٌر و دمج المعاق فً المجتمع ٌتطلب إعداده إعداداً جٌداً للتكٌؾ مع متطلبات الحٌاة العامة و إن و

الجماعات  بناء عبلقات اجتماعٌة ناجحة مع األفراد و التقالٌد المتعارؾ علٌها فً المجتمع و العادات و االجتماعٌة و

 . األسري االجتماعً و إضافة إلى إعداده لبلستقبلل المعٌشً و

 

متطلبات  التفاعل اإلٌجابً مع المجتمع و من هنا نستطٌع القول بؤن التؤهٌل االجتماعً ٌعنً إعداد الفرد المعاق للتكٌؾ و

البٌبة االجتماعٌة  نحو أسرته و األنشطة االجتماعٌة نحو الفرد المعاق و الحٌاة العامة من خبلل مجموعة من البرامج و

 . فٌهاالتً ٌعٌش 

 

 : أهداف التأهٌل االجتماعً

 

 : ٌهدؾ التؤهٌل االجتماعً للمعاقٌن إلى 

 

 . . تطوٌر مهارات السلوك االجتماعً التكٌفً عند الفرد المعاق1

وسابل الدعم المناسبة لها لتكون قادرة على  توفٌر المساعدات و . العمل على تعدٌل اتجاهات األسرة نحو طفلها المعاق و2

 . ظروؾ التنشبة االجتماعٌة المناسبة لهتؤمٌن 

تلبٌة احتٌاجاته  تكوٌن أسرة و االندماج فً الحٌاة العامة و . توفٌر الظروؾ الوظٌفٌة لتمكٌن المعاق من ممارسة حٌاته و3

 . احتٌاجات أفراد أسرته و

من خبلل العمل على تعدٌل ذلك  . العمل على توفٌر الظروؾ البٌبٌة المناسبة لدمج المعاق فً المجتمع المحلً و4

 ردود فعلها تجاه اإلعاقة. اتجاهات األفراد و

الحث على سن التشرٌعات  . العمل على توفٌر الخدمات االجتماعٌة البلزمة لتلبٌة االحتٌاجات الخاصة لؤلفراد المعاقٌن و5

 . القوانٌن البلزمة لتؤمٌن حقوقهم و

البرامج التً ٌوفرها المجتمع ألفراده سواء كانت هذه  عاقٌن فً األنشطة و. توفٌر الظروؾ المناسبة لتسهٌل مشاركة الم6

 . األنشطة تعلٌمٌة أم اجتماعٌة أم ثقافٌة أم تروٌحٌة البرامج و

  المهنٌة تؤسٌس جمعٌات المعاقٌن أو جمعٌات أهالً المعاقٌن االجتماعٌة و تشجٌع العمل االجتماعً التطوعً و . دعم و5

 

 : االجتماعًأسالٌب التأهٌل 

 

 حسب الظروؾ االجتماعٌة و درجة اإلعاقة و التؤهٌل االجتماعً للمعاقٌن تختلؾ حسب نوع و إن أسالٌب الرعاٌة و

 : ٌمكن تحدٌد األسالٌب التالٌة و ، أسرته االقتصادٌة للفرد المعاق و
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مساعدة  فً ظلها الفرد المعاق وٌركز على الوقوؾ على الظروؾ األسرٌة التً ٌعٌش  : و أسلوب الرعاٌة المنزلٌة .1

إحداث التؽٌٌرات المطلوبة سواء فً اتجاهات أفراد  أسرة المعاق فً الحصول على الخدمات المتوفرة فً المجتمع و

 . ألسرة أو فً تكٌٌؾ البٌبة السكنٌة لؤلسرة لتفً باحتٌاجات الفرد المعاق

 

ذلك تحاشٌاً لعزلهم عن بٌباتهم  هارٌة لخدمة األفراد المعاقٌن و: أي تؤمٌن مإسسات الرعاٌة الن أسلوب الرعاٌة النهارٌة .2

 . اختزال مدة التؤهٌل الطبٌعٌة و

 

: وهذا األسلوب ٌستخدم فقط مع الحاالت التً تتطلب هذا النوع من الرعاٌة كحاالت اإلعاقات  أسلوب الرعاٌة اإلٌوابٌة .3

 . تؤمٌن مستلزمات الرعاٌة البلزمة للفرد المعاقالحاالت التً تعجز األسرة عن  المتعددة و الشدٌدة و

 

إدماج المعاق فً أسرته أو فً المجتمع أو تشؽٌله للتؤكد  ٌستخدم بعد إتمام عملٌة التؤهٌل و : و أسلوب الرعاٌة البلحقة .4

 : الرعاٌة البلحقة ٌجب أن تهدؾ إلى مواجهة أٌة صعوبات ٌمكن أن تواجهه و من عدم تعرضه للمشاكل و

 

مواجهة صعوبات التكٌؾ مع البٌبة ومع العمل خاصة فً المراحل المبكرة لعودة المعاق إلى الحٌاة الطبٌعٌة بعد أ( 

 . التؤهٌل عملٌات العبلج و

 

استقرار المعاق فً التعلٌم أو فً العمل وتذلٌل كافة المعوقات اإلدارٌة أو المادٌة أو  ب( توفٌر فرص استمرار و

 . لباً على استمرار المعاق فً دراسته أو فً عملهاالجتماعٌة التً تإثر س

 

ج( مساعدة المعاق على االستفادة من المإسسات المختلفة القابمة فً المجتمع المحلً الذي ٌعٌش فٌه المعاق سواء 

 . كانت صحٌة أو اجتماعٌة أو ترفٌهٌة

 

 . جون لخدمات عبلجٌة بشكل دابمخاصة المعاقٌن الذٌن ٌحتا د( التؤكد من متابعة المعاق للخطة العبلجٌة و

 

 : التأهٌل المهنً

 

قبل الخوض فً أٌة تفاصٌل عن هذا الموضوع  ٌعتبر التؤهٌل المهنً من المراحل المهمة فً عملٌة التؤهٌل الشاملة. و

العدٌد بل فً لؤلسؾ الشدٌد فً  الذي ٌمارس و البد من اإلشارة إلى التقدٌر الخاطا ألهمٌة التؤهٌل المهنً للمعاقٌن و

، حٌث أن التؤهٌل المهنً ٌعنً فً الكثٌر من الدول العربٌة االختٌار الوحٌد أمام معظم فبات  معظم الدول العربٌة

التوقعات المتدنٌة حول قدرات المعاقٌن التعلٌمٌة التً تمٌل فً الؽالب  ٌعود ذلك إلى االتجاهات السلبٌة و و ، المعاقٌن

، ؼٌر أن بعض الدول أدركت أهمٌة إتاحة الفرصة  قادرٌن على االستمرار فً عملٌة التعلٌمإلى اعتبار المعاقٌن ؼٌر 

هٌؤت لهم الفرص  ، و إمكانٌاتهم للعدٌد من األفراد المعاقٌن لبلستمرار فً عملٌة التعلم إلى الحد الذي تسمح به قدراتهم و

على التؤهٌل المهنً كخٌار بدٌل لمن ال تسمح لهم قدراتهم لٌواصلوا تعلٌمهم حتى أعلى مراحل التعلٌم الجامعً مع اإلبقاء 

 . االستمرار فً التعلم

 

التدرٌب المهنً  التؤهٌل المهنً هو تلك المرحلة من عملٌة التؤهٌل التً تشمل توفٌر خدمات مهنٌة مثل التوجٌه المهنً و

 . الترقً فٌه االحتفاظ به و االستخدام االختٌاري بقصد تمكٌن الشخص المعاق من ضمان عمل مناسب و و

 

 طاقات الشخص المعاق و توظٌؾ قدرات و األنشطة التً تهدؾ إلى استثمار و التؤهٌل المهنً هو مجموعة البرامج و و

 . تدرٌبه على مهنة مناسبة ٌستطٌع من خبللها الحصول على دخل ٌساعده على تؤمٌن متطلباته الحٌاتٌة
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 : أهداف التأهٌل المهنً

 

 . قدرات الشخص المعاق فً تدرٌبه على مهنة مناسبة توظٌؾ طاقات و .1

 . الترقً فٌه ضمان احتفاظه بهذا العمل و ضمان عمل مناسب للشخص المعاق و .2

 . ضمان دخل اقتصادي دوري مبلبم ٌستطٌع من خبلله الشخص المعاق تؤمٌن متطلباته الحٌاتٌة .3

 .  الشعور باإلنتاجٌة تقدٌره لذاته و إعادة ثقة الشخص المعاق بنفسه و .4

 . إمكانات الشخص المعاق تعدٌل اتجاهات اآلخرٌن نحو قدرات و .5

الطاقات المعطلة لؤلشخاص المعاقٌن كمورد من موارد التنمٌة االقتصادٌة المنتجة  استثمار األٌدي العاملة و توجٌه و .6

 . فً المجتمع

 . معدمج المعاق فً الحٌاة العامة للمجت .5

 

 : إن تحقٌق أهداف التأهٌل المهنً ٌتطلب توفر العناصر التالٌة

 

 . القدرات الشخصٌة المناسبة عند الشخص المعاق االستعدادات المهنٌة و توفر المٌول و .1

 . التقنٌة المناسبة المادٌة و تزوٌدها باإلمكانٌات البشرٌة و توفر مراكز التدرٌب المهنً و .2

 . التدرٌب المهنً البلزمة فً المجتمع لتشؽٌل المعاقٌن بعد استكمالهم لمتطلبات عملٌة التؤهٌل و توفر فرص العمل .3

 المصالح التجارٌة لتشؽٌل المعاقٌن فً مراكزهم و الرؼبة من قبل أصحاب المصانع و توفر االتجاهات اإلٌجابٌة و .4

 . مإسساتهم

 . العمال المعاقٌنالقوانٌن البلزمة لحفظ حقوق  توفر التشرٌعات و .5

 

 : خطوات عملٌة التأهٌل المهنً

 

 : تمر عملٌة التؤهٌل المهنً عبر مجموعة من الخطوات نحددها فً التالً

 

 :  .التقٌٌم المهن١ً

 

استعداداته المهنٌة  التعرؾ على  مٌوله و إمكانٌات الشخص المعاق المهنٌة و وهً عملٌة تهدؾ إلى دراسة قدرات و

 . على االختٌار المهنً فً حدود ما هو متوفر من برامج مهنٌة فً مراكز التدرٌب المهنًبهدؾ مساعدته 
 

 االختبارات النفسٌة و تستخدم فٌها عدد من المقاٌٌس و ٌقوم بهذه الخطوة أخصابً التقٌٌم المهنً أو مرشد التؤهٌل و و

 . قدرات الشخص المعاق مٌول و ادات والمهنٌة التً تساعد على التنبإ بالمجاالت المهنٌة التً تناسب استعد

 

 :  .التوجٌه المهن٢ً

 

 استعداداتهم و وهً خطوة تهدؾ إلى مساعدة األشخاص المعاقٌن على االختٌار المهنً للمهنة التً تتناسب مع مٌولهم و

 . قدراتهم من جهة ومع فرص استخدامهم فً سوق العمل من جهة أخرى
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 :  .التدرٌب المهن٣ً

 

الخطوة الربٌسٌة فً عملٌة التؤهٌل المهنً التً تخصص للتدرٌب الفعلً للشخص المعاق على المهنة التً تم وهً 

 : تمر عملٌة التدرٌب المهنً فً ثبلث مراحل هً التوجٌه المهنً و اختٌارها بعد إجراء التقٌٌم و

 

 تعرٌفه بقوانٌنها و سوؾ ٌتدرب علٌها و وهً مرحلة ٌتم فٌها تعرٌؾ المعاق على المهنة التً:  التهٌبة المهنٌةأ( 

 تزوٌده باالتجاهات اإلٌجابٌة نحو العمل و المهارات البلزمة ألداء المهنة و األدوات المستخدمة فٌها و مستلزماتها و

 . اإلنتاج

 

ً على المهنة التً تم اختٌار وهً:  التطبٌق العملًب(  ها بحٌث المرحلة التً ٌتم فٌها تدرٌب الشخص المعاق عملٌا

 االستمرار و تضمن هذه العملٌة وصول المعاق فً نهاٌتها إلى األداء المهنً الجٌد الذي ٌإهله للمحافظة على المهنة و

  الترقً فٌها

 

المإسسات ذات العبلقة  وهً المرحلة األخٌرة التً ٌتم فٌها وضع المعاق فً الشركات و:  التدرٌب فً سوق العملج( 

عمال مإهلٌن للتؤكد من أداء المعاق المهنً مع ضرورة المتابعة من قبل مركز أو مإسسة تحت إشراؾ مباشر من 

  التؤهٌل

 

 

 : . التشغٌل٤

 

 : التً تؤخذ أشكاالً متعددة منها محصلة الخطوات السابقة و هً الخطوة النهابٌة و 

 

الطلب فً ظل  ٌوفرها قانون العرض و التً تمثل مجموعة فرص االستخدام التً ، و التشؽٌل فً سوق العمل المفتوح ( أ

ٌعتبر من أهم  ٌسمى التشؽٌل فً سوق العمل المفتوح بالتشؽٌل االنتقابً و و ، االستخدام فً سوق العمل قانون العمل و

 . أنواع التشؽٌل

 

عوبات فً تكٌٌؾ نظراً ألن التشؽٌل االنتقابً ٌواجه أحٌاناً ص ، و أو التشؽٌل فً المشاؼل المحمٌة التشؽٌل المحمً ( ب

، تم إٌجاد فرص للتشؽٌل فً المشاؼل المحمٌة التً هً عبارة عن  بٌبة العمل لتناسب حاجات األشخاص المعاقٌن

 . تكون بٌبة العمل فٌها متناسبة مع احتٌاجات العمال المعاقٌن ، و محمٌة من منافسة السوق مشاؼل بعٌدة و

 

 . المعاق بالعمل لحسابه الخاص بعد توفٌر رأس المال المناسب لهوفً هذا النوع ٌقوم  ، التشؽٌل الذاتًج( 

 

وهذا النوع مخصص لؤلشخاص المعاقٌن الذٌن تحول ظروؾ إعاقتهم من االلتحاق باألنواع  ، التشؽٌل المنزلًد( 

جاتهم من تتم عملٌة تسوٌق منت ، حٌث ٌمارس المعاقٌن فً هذا النوع أنشطة صناعٌة أو حرفٌة داخل المنزل و األخرى

 . قبل أشخاص أو هٌبات صناعٌة أو تجارٌة أو خٌرٌة لها عبلقة

 

ٌعنً تشؽٌل المعاقٌن فً مشارٌع أو مإسسات أو جمعٌات تعاونٌة أو فً جمعٌات تعاونٌة  و ، التشؽٌل التعاونًهـ( 

 .  ٌتقاسمون األرباح فٌما بٌنهم تسوٌق منتجاتها المعاقون أنفسهم و خاصة ٌشرؾ على إدارتها و
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 السعودٌة العربٌة بالمملكة المعاقٌن تأهٌل مراكز و مؤسسات
 

 : مقدمة

 

 خدمات لمواطنٌها السعودٌة العربٌة المملكة حكومة تقدم التكافل و التعاون على تحض التً اإلسبلم تعالٌم من انطبلقا

 :  أسباب عدة من تنبع التً و الخاصة الفبات رعاٌة خدمات تتضمن شاملة اجتماعٌة

 

 الظروؾ توفٌر و األفراد جمٌع برعاٌة اإلسبلمٌة قٌمها على الحفاظ و األسرة أواصر توثٌق على المملكة حرص ـ1

 . قدراتهم لتنمٌة المناسبة

 

 . تفرقهم عدم و بٌنهم فٌما التكافل و التعاون أساس على السعودي المجتمع قٌام ـ2

 

 . اإلسبلمٌة الشرٌعة وفق اإلنسان لحقوق الدولة حماٌة ـ3

 

 المإسسات تشجع و العجز و الشٌخوخة و المرض و اإلعاقة و الطوارئ حالة فً أسرته و المواطن حق الدولة تكفل ـ4

 .  الخٌرٌة األعمال على األفراد و

 

 . االحتٌاجات حسب الصحٌة الرعاٌة توفٌر و لمواطنٌها العامة بالصحة الدولة عناٌة ـ5

 

 . المجتمع واجب وهً الخاصة الفبات لكافة الخدمات لتقدٌم تدعو التً اإلنسانٌة القٌم تدعٌم ـ6

 

 . إعدادهم تزاٌد و بالمملكة المعاقٌن مشكلة حجم و واقع ـ5

 

 ٌإكد الذي و هـ1395 عام منذ بالمملكة التنمٌة خطط تتبناه الذي التنموي للمنهج األساسٌة الخصابص على التؤكٌد ـ8

 إطار فً الخاصة الفبات ذوي من أو العادي سواء اإلنسان قدرات تنمٌة و البشرٌة الموارد لتنمٌة األولوٌة إعطاء على

 االقتصادي النمو و المتؽٌرات هذه بٌن العبلقة تعزز و النوعٌة و الكمٌة المتؽٌرات تراعً سكانٌة لسٌاسة المملكة إتباع

 . االجتماعٌة التنمٌة و

 

 

 : السعودٌة العربٌة بالمملكة المعاقٌن لرعاٌة الشامل التأهٌل مراكز نشأة

 

 مراكز أنشبت و المجاورة المجتمعات ببقٌة أسوة السعودي بالمجتمع الخاصة بالفبات الرعاٌة بمجال االهتمام بدأ وقد

 تثبت التً للحاالت خدماتها بتقدٌم للمعوقٌن المهنً التؤهٌل مراكز تقوم و المملكة مناطق على موزعه المهنً للتؤهٌل

 .  المهنً للتؤهٌل صبلحٌتها

 

،  الطابؾ فً المهنً التؤهٌل مركز أنشؤ هـ 1396 عام فً ثم بالرٌاض المهنً للتؤهٌل مركز أول أنشؤ ه1394 عام وفً

 . هـ 1399 عام الرٌاض فً لئلناث التؤهٌل مركز ثم الدمام مركز أنشا هـ 1395 عام و

 

 الشرقٌة و الوسطى المنطقة ٌخدم و هـ 1396 عام بالرٌاض اإلعاقة لشدٌدي االجتماعً التؤهٌل مركز إنشاء عن فضبل

 . الجنوبٌة و الشمالٌة و الؽربٌة المنطقة ٌخدم و ـه1399 عام المنورة بالمدٌنة مركز أنشا ثم
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 المإسسات إنشاء ذلك بعد توالت و ، االجتماعً التؤهٌل و اإلٌواء خدمات بتقدٌم تقوم جمٌعها المراكز هذه كانت و

 معاهد و للصم األمل و للمكفوفٌن النور معاهد و الطبً التؤهٌل مراكز و المشلولٌن األطفال رعاٌة كمإسسة المتخصصة

 . الفكرٌة التربٌة

 

 التؤهٌلٌة خدماتها تقدم و المملكة أنحاء جمٌع فً منتشرة الخاصة للفبات خدمات تقدم التً المراكز أصبحت الٌوم و

 . المجتمع فً مشاركة فبة جعلهم و أوضاعهم من التحسٌن بهدؾ اإلعاقات أنواع لمختلؾ

 

 من الدولة تولٌه ما على داللة الخطوة هذه تعتبر و األسوٌاء و المعاقٌن األطفال بٌن المدارس فً الدمج عملٌة بدأت كما

 فً مهم دور االجتماعً لؤلخصابً أصبح و المجتمع أبناء من كؽٌرهم الطبٌعً للعٌش الحق إعطابهم و الفبة لهذه رعاٌة

 .  تؤهٌلهم و المعاقٌن مع العمل فرٌق فً أساسً ٌعتبر و اإلعاقة مجال

 

 

 : المعاقٌن لرعاٌة التأهٌل مراكز أهمٌة

 

 .  خاصة العلم و عامة الحٌاة أمور من الكثٌر إلى ذهنه تفتح و العقلٌة المعاق مدارك زٌادة -1

 .  وجوده اثبات و العقلٌة قابلٌته إلثبات الفرصة إتاحة -2

 .  اآلخرٌن لمنافسة الفرصة إتاحة و ٌعانٌه الذي النقص بمركب الشعور من التقلٌل ـ3

 . تعارؾ و صداقة عبلقات تكوٌن خبلل من اآلخرٌن مع االندماج و التكٌؾ على مساعدته -4

 .  حٌاته روتٌن لتؽٌر نتٌجة علٌه النفسً و االجتماعً الجو تؽٌر  -5

 و الذكابٌة قابلٌته لتنمٌة نتٌجة ، اآلخرٌن على اعتماده تقلٌل و ، فٌها الثقة زرع و ، نفسه على االعتماد فً مساعدته -6

 .  الحركٌة

ً  نفسه على لبلعتماد له المستقبلٌة الفرصة إتاحة ـ5  .  العلمً لتحصٌله نتٌجة المستقبل فً وظٌفة إٌجاد خبلل من اقتصادٌا

 .  باآلخرٌن الحتكاكه طبقا الحٌاة فً عموما خبرته زٌادة ـ8

 .  معها التكٌؾ و إعاقته طبٌعة و لنفسه المعاق فهم تعمٌق ـ9

 فرص تقلٌل وكذلك جهة من عاجز إنسان أنه على المعاق تجاه المجتمع نظر وجهة بتؽٌر تتعلق عامة فابدة ـ15

 تقدٌر لسوء نتٌجة ، األحٌان من كثٌر فً اجتماعٌة عزلة و نفسٌة أزمات من ٌعانوه لما نتٌجة المعاقٌن لدى االنحراؾ

 . المجتمع قطاعات معظم

 

 : للتأهٌل العامة اإلدارة

 

 ٌقدم ما لجمٌع المتابعة و اإلشراؾ و بالتخطٌط تعنى و االجتماعٌة للشإون الوزارة بوكالة العامة اإلدارات إحدى هً

 . االجتماعٌة الشإون وزارة قبل من خدمات من للمعاقٌن

 

 عملٌة هـ23/9/1421 تارٌخ و( 35/م) رقم الملكً بالمرسوم الصادر المعوقٌن رعاٌة نظام عرفه كما  ـ:  التؤهٌل و

 درجة أقصى تحقٌق فً المعاق لمساعدة ؛ المهنٌة و التربوٌة و النفسٌة و االجتماعٌة و الطبٌة الخدمات لتوظٌؾ منسقة

 قدراته تنمٌة وكذلك ، االجتماعٌة و الطبٌعٌة بٌبته متطلبات مع التوافق من تمكٌنه بهدؾ ، الوظٌفٌة الفاعلٌة من ممكنة

ً  عضواً  جعله و نفسه على لبلعتماد  .  ذلك أمكن ما المجتمع فً منتجا
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 : للتأهٌل العامة اإلدارة أهداف

 

 كانت سواء المعوقٌن فبات لجمٌع المتكاملة االجتماعٌة و التؤهٌلٌة الخدمات توفٌر إلى للتؤهٌل العامة اإلدارة تهدؾ

 . شدٌدة أو متوسطة أو بسٌطة درجاتها اختبلؾ على حركٌة أو حسٌة أو ذهنٌة إعاقاتهم

 

ُ  وذلك مهنٌة أو عبلجٌة تؤهٌلٌة و إٌوابٌة بٌن ما شدتها درجة و اإلعاقات أنواع بتفاوت الخدمات هذه تتفاوت و  وفقا

 أو اإلٌواء شروط علٌهم تنطبق ال لمن اإلعاقة درجة مع تتناسب سنوٌة مادٌة إعانة إقرار مع المعاصرة األسالٌب ألحدث

 . رعاٌتهم فً األسر ترؼب الذٌن أولبك أو إٌواإهم ٌتعذر من

 

 

 :  للتأهٌل العامة اإلدارة مهام من

 

 :  أهمها من أهدافها لتحقٌق المهام من عدداً  للتؤهٌل العامة اإلدارة تتولى 

 

 . المختصة اإلدارات مع بالتنسٌق تؤهٌلهم و المعاقٌن رعاٌة بمراكز الخاصة النشاطات و البرامج و الخطط اقتراح. 1

 . تقوٌمها و للمعاقٌن المطلوبة الخدمات تقدٌم من التؤكد. 2

 . إجراءاته و أسسه و المعاقٌن تؤهٌل قواعد وضع. 3

 . التؤهٌل مراكز و المعاق أسرة بٌن التعاون مبدأ تشجٌع أجل من العمل. 4

ً  إقرارها و المعاقٌن بؤسر الخاصة اإلعانات دراسة. 5  . األنظمة و للوابح وفقا

 . إجراءاته و بها العمل قواعد و برامجها و المعاقٌن خدمات بخطط التؤهٌل مراكز تزوٌد. 6

ً  للمعاقٌن الكاملة الصحٌة الرعاٌة لتؤمٌن الدولة فً الصحٌة األجهزة بٌن التنسٌق. 5  . منهم كل الحتٌاجات وفقا

ً  للمإهلٌن العمل فرص إلٌجاد الخاصة التوظٌؾ مكاتب و العمل مكاتب و المدنٌة الخدمة وزارة مع التنسٌق. 8  من مهنٌا

 . المعاقٌن

 أجل من العمل و بالمعاقٌن الخاصة التؤهٌل مراكز و اإلشراؾ مكاتب و االجتماعٌة الشإون مكاتب تقارٌر تلقً. 9

 . مقترحاتها تحقٌق

 . تؤهٌلهم برامج و المعاقٌن خدمات بتطوٌر الخاصة المقترحات تبنً. 15

ً  بٌنها فٌما التنسٌق أجل من العمل و لها التابعة المراكز و األقسام و اإلدارات على اإلشراؾ. 11   األهداؾ لتحقٌق ضمانا

 

 

 :  للتأهٌل العامة لإلدارة التابعة اإلدارات

 

 . األهلً التؤهٌل إدارة و المهنً التؤهٌل إدارة و االجتماعً التؤهٌل إدارة:  هً إدارات ثبلث للتؤهٌل العامة اإلدارة ٌتبع

 

 :  االجتماعً التأهٌل إدارة: أوالا 

 

 التؤهٌلٌة المإسسات و المراكز فً اإلٌوابٌة الخدمات من بالمستفٌدٌن المتعلقة الفنٌة و اإلدارٌة اإلجراءات بكافة تختص و

 .  المالٌة المساعدات أو برامجها و االجتماعٌة الرعاٌة خدمات على الحصول فً الراؼبٌن المعاقٌن طلبات و
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ا   :  المهنً التأهٌل إدارة: ثانٌا

 

ً  ) للمعاقٌن المهنً التؤهٌل و المشلولٌن بتعلٌم المتعلقة اإلجراءات بمتابعة تختص  و ً  أو جسمٌا ً  أو حسٌا  أنسب على(  عقلٌا

 و االقتصادٌة و االجتماعٌة و اإلنسانٌة األهداؾ لتحقٌق وذلك ، توظٌفهم و العجز و العوق بعد المتبقٌة لقدراتهم المهن

ً  المجتمع فً التكٌؾ و التفاعل على قادرٌن منتجٌن أفراد إلى تحوٌلهم ً  تكٌفا ً  و اجتماعٌا ً  نفٌا  و االندماج لهم ٌتٌح سلٌما

 داخل سواء تدرٌبهم متابعة و لذلك الصالحٌن المعاقٌن بتدرٌب االجتماعً و األسري محٌطهم فً الذات تؤكٌد و المشاركة

 .  خارجها أو المراكز

 

ا   :  األهلً التأهٌل إدارة: ثالثا

 

 اإلشراؾ أو إنشاإها ٌتم التً الـتؤهٌل مراكز أو المنزلٌة و النهارٌة الرعاٌة بمراكز ٌتعلق ما كافة بدراسة تختص و -

 . أهلٌة لجنة أو خٌرٌة جمعٌة أو فردٌة منشؤة القطاع هذا كان سواء الخاص القطاع قبل من علٌها

 

 رعاٌة مراكز كانت سواء األهلٌة التؤهٌل مراكز إلنشاء البلزمة التراخٌص بإصدار األهلً التؤهٌل إدارة تعنى كما -

 من تقدمه ما مستوى و أنشطتها و برامجها على االطبلع و متابعتها علٌها اإلشراؾ تتولى و إٌوابٌة مراكز أو نهارٌة

 . خدمات

 

 : ( اإلعاقة لشدٌدي ) االجتماعً التأهٌل مراكز

 

 أو اإلعاقة شدة نتٌجة المهنً للتؤهٌل القابلٌن ؼٌر اإلعاقة شدٌدي فبات من المعاقٌن حاالت بإٌواء المراكز هذه تختص

 .  اإلعاقات ازدواجٌة

 

 :  الحصر ال المثال سبٌل على االجتماعً التؤهٌل مراكز فً تقبل التً الفبات

 

 . األطراؾ ضمور أو الدماؼً أو الرباعً الشلل و الشدٌد المزدوج كالبتر الشدٌدة الجسمٌة اإلعاقات. 1

 البصر كؾ مع الشلل أو البكم و الصمم مع العقلً التخلؾ أو البصر كؾ مع العقلً التخلؾ مثل اإلعاقة ازدواجٌة. 2

 . المزدوجة اإلعاقات من ؼٌرها و

 . الشدٌد أو المتوسط العقلً التخلؾ. 3

 . المهنً التؤهٌل أو الخاص للتعلٌم الصالحة ؼٌر الحاالت من أي. 4

 

 : االجتماعً التأهٌل مراكز فً القبول شروط

 

 مسجلة حاالت هناك ٌكون أال بشرط السعودٌٌن ؼٌر من% 15 قبول ٌجوز و الجنسٌة سعودي المعاق ٌكون أن. 1

 . السعودٌٌن من االنتظار على

 . المهنً للتؤهٌل الصبلحٌة عدم المختلفة الفحوص من ٌثبت أن. 2

 خطراً  تشكل عقلٌة أو نفسٌة اضطرابات لدٌها ٌكون وأال المعدٌة أو السارٌة األمراض من خالٌة الحالة تكون أن. 3

 .  اآلخرٌن على أو نفسها على
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 :  االجتماعً التأهٌل مراكز فً تقدم التً الخدمات

 

 . الملبس و المؤكل و المسكن ٌتضمن الذي الكامل اإلٌواء. 1

 المستشفٌات مع التعاون و المتكامل الطبٌعً العبلج توفٌر و ، الوقابٌة و العبلجٌة الكاملة الصحٌة الرعاٌة. 2

 . المطلوبة العملٌات إجراء و الشاملة و الدقٌقة الفحوص إجراء فً المتخصصة

 . النفسٌة الرعاٌة. 3

 . الفراغ أوقات شؽل و التروٌح. 4

 . بالعمل العبلج. 5

 . الوظٌفً العبلج. 6

 . خاصة عناٌة و خدمات من المعاق ٌحتاجه ما جمٌع. 5
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 9م

 السعودٌة العربٌة بالمملكة المعاقٌن تأهٌل مراكز و مؤسسات تابع

 

 :  المهنً التأهٌل مراكز

 

ً  المعاقٌن بتؤهٌل تختص و ً  أو جسمٌا ً  أو حسٌا  إلى معطلة بشرٌة طاقات من تحوٌلهم و لقدراتهم المناسبة المهن على عقلٌا

 .  مناسبة مهنة أي على بتدرٌبهم وذلك المجتمع أفراد بقٌة من إخوانهم مع التفاعل على قادرٌن منتجٌن أفراد

 

ً  الخارجً بالمجتمع التدرٌب ٌمكن و  على ذلك و التدرٌب جهات و المراكز بٌن مشتركة تدرٌب خطة و لبرامج وفقا

 . بالمراكز تتوفر ال التً المهن

 

 تؤمٌن و تدرٌبهم على اإلشراؾ تتولى التً الجهات و للمتدربٌن المستحقة المكافآت صرؾ طلب دراسة كذلك و 

 .  التدرٌب مستلزمات

 

 . السعودٌة العربٌة المملكة فً المهنً للتؤهٌل مراكز ثبلثة ٌوجد و

 

 فٌها ٌتم التً الوحدات و األقسام من عدد على باإلناث الخاصة و بالذكور الخاصة المهنً التؤهٌل مراكز تشتمل و

 الحاسب و الكاتبة اآللة و المكتبٌة األعمال و النجارة و التجلٌد و الكهرباء:  منها للمعاقٌن المناسبة المهن على التدرٌب

 أعمال و النسوٌة األشؽال و التفصٌل و الخٌاطة و الحدابق تنسٌق و الزخرؾ و النقش و الدهان و السكرتارٌة و ًاآلل

 .  وؼٌرها السنترال

 . ٌختاره وما ٌناسبه ما بحسب كل النسابً و الرجالً القسمٌن فً المهن هذه على التدرٌب ٌتم و

 

 :  الحصر ال المثال سبٌل على المهنً التأهٌل مراكز فً تقبل التً الفئات

 

ً  المعاقٌن فبة. 1  . القلب مرضى و المشلولٌن و السفلى أو العلٌا األطراؾ فً ببتر المصابٌن مثل جسمٌا

 . السمع ضعاؾ فبة و البكم فبة و الصم فبة و البكم و الصم فبة. 2

 . البصر ضعاؾ و المكفوفٌن فبة. 3

 . الدرن ناقهً فبة. 4

ً  المعاقٌن فبة. 5  . العقلٌة باألمراض المصابٌن من المتحسنة الحاالت و البسٌط العقلً التخلؾ:  عقلٌا

 

 : المهنً التأهٌل بمراكز القبول شروط

 

ً  المعاقٌن من ٌكون أن. 1 ً  أو جسمٌا ً  أو حسٌا  إمكانٌة اتضح إذا اإلعاقة مزدوجً حاالت بعض قبول ٌجوز و عقلٌا

 . ذلك بعد تشؽٌلهم و تؤهٌلهم

 . درجة 55 عن الفبات جمٌع فً الذكاء نسبة تقل ال أن. 2

 حدود فً العربٌة الدول أبناء من% 15 على تزٌد ال نسبة قبول ٌجوز و الجنسٌة سعودي المعاق ٌكون أن. 3

 . المتاحة اإلمكانات

 . التقدٌم عند األربعٌن و الخامسة ٌتجاوز ال أن و عمره من عشرة الخامسة أكمل قد المعاق ٌكون أن. 4

 . المختلفة الدراسات و بالفحوص المهنً للتؤهٌل صبلحٌتها الحالة تثبت أن. 5
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 : المهنً التأهٌل مراكز فً تقدم التً الخدمات

 

 . المركز داخل المهن مختلؾ على المهنً التدرٌب. 1

ً  المتوفرة ؼٌر المهن على المركز خارج المهنً التدرٌب. 2  . داخلٌا

 . للمتدربٌن شهرٌة مكافؤة صرؾ. 3

 الخدمات و المبلبس و اإلعاشة توفٌر مع للمركز المقر المدٌنة فً السكن له ٌتوفر ال لمن الداخلٌة اإلقامة توفٌر. 4

 .  وؼٌرها االجتماعٌة و الصحٌة

 . المراكز فً التروٌحٌة و الرٌاضٌة البرامج توفٌر. 5

 الجهات مع بالتنسٌق وذلك ، تؤهٌلهم تم الذٌن المتدربٌن بتشؽٌل للتؤهٌل العامة اإلدارة مع بالتعاون المراكز تقوم. 6

 . بالتوظٌؾ المعنٌة و المختصة

 ٌمكن التً المهن لبعض وذلك ، المشروع لقٌام إعانة مالً بدعم فردٌة مشروعات افتتاح طرٌق عن المإهلٌن تشؽٌل. 5

 .  ممارستها

 

 :  الشامل التأهٌل مراكز

 

ً  ٌضم تؤهٌلهم و المعاقٌن رعاٌة مراكز من نمط وهً ً  و المهنً للتؤهٌل أقساما  .  اإلعاقة لشدٌدي االجتماعً للتؤهٌل أقساما

 إدارة إشراؾ تحت و واحد مصدر من خدماتها تقدم واحدة وحدة فً التؤهٌلٌة الخدمات لتجمٌع المراكز هذه استحدثت وقد

 مراكز ضمن الواردة المزاٌا و الخدمات جمٌع فٌها تقدم و ، حدة على كل الجنسٌن من المعاقٌن فبات لجمٌع واحدة

 مراكز و االجتماعً التؤهٌل بمراكز الخاصة السابقة القبول شروط بنفس و المهنً التؤهٌل مراكز و االجتماعً التؤهٌل

 . مجتمعة المهنً التؤهٌل

 

 هذه إنشاء فً التوسع ٌجري و المملكة مناطق مختلؾ على موزعة مركزاً 25 تقرٌبا الشامل التؤهٌل مراكز عدد ٌبلػ و

 . للمعاقٌن التؤهٌلٌة و اإلٌوابٌة االحتٌاجات كافة لتؽطً المراكز

 

 : المشلولٌن األطفال رعاٌة مؤسسات

 

 فً ومن المشلولٌن لؤلطفال التعلٌمٌة و النفسٌة االجتماعٌة و الصحٌة و الطبٌة الرعاٌة بتقدٌم المإسسات هذه تختص و

 إعدادهم و قدرات من لدٌهم ما تنمٌة بهدؾ الطبٌعٌة الحركة عن تعوقهم مرضٌة أو خلقٌة بعاهات المصابٌن من حكمهم

ً  تكٌفهم و تؤهٌلهم أجل من العمل و إعاقاتهم لتقبل ً  و اجتماعٌا  .  نفسٌا

 

 الرعاٌة توفٌر تكفل متعددة سبل و وسابل طرٌق عن الفبة هذه لخدمة مهامها المشلولٌن األطفال رعاٌة مإسسات تإدي و -

 : اآلتً خبلل من ذلك و إعاقاتهم ظروؾ و احتٌاجاتهم مع تتفق التً السلٌمة

 

 : المإسسٌة الرعاٌة( أ

 

 االجتماعٌة الرعاٌة برامج الكامل اإلٌواء بجانب المشلولٌن األطفال رعاٌة مإسسات داخل المشلولون األطفال ٌلقى

 البرامج و المناسبة الرٌاضٌة و الثقافٌة البرامج إلى باإلضافة الشخصٌة العناٌة و الطبٌعً العبلج خدمات و الشاملة

 و الطبٌعً العبلج خدمات من ٌستفٌد كما ، المتخصصة المستشفٌات لدى الجراحٌة العملٌات إجراء وكذلك ، الترفٌهٌة

 . أسرهم لدى المقٌمون المشلولون األطفال المإسسة فً الصحٌة الرعاٌة خدمات
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 " : النهارٌة الرعاٌة " الخارجً القسم أطفال( ب

 

ً  المإسسة إلى ٌحضرون أنهم إال ذوٌهم و أهلهم بٌن ٌعٌشون و مالٌة إعانات ٌتلقون األطفال هإالء و  من لبلستفادة ٌومٌا

 .  المإسسة فً التؤهٌلٌة و التعلٌمٌة الخدمات

 

 :  المشلولٌن األطفال إعانات برنامج( جـ

 

 فً المشلول الطفل ٌظل أن ٌستحسن فإنه لذا ، المإسسٌة الرعاٌة من أجدى و أفضل األسرٌة الرعاٌة أن به المسلم من

 الطفل ٌبقى كً وذلك احتٌاجاته إلشباع الكامل االستعداد و رعاٌته إمكانات لدٌها توفرت ما متى الطبٌعٌة أسرته رعاٌة

 ً  . أسرته محٌط فً الطبٌعً بالحنان متمتعا

 

ً  و  و الطفل حالة حسب األسر لهذه مالٌة إعانات تقدم الدولة فإن احتٌاجاتهم توفٌر من المشلولٌن األطفال ألسر تمكٌنا

 ـه1/12/1399 فً البرنامج هذا خدمات بدأت وقد ، أسرته حاجة

 

 

 : المعاقٌن خدمة مجال فً األهلٌة المؤسسات و الخٌرٌة الجمعٌات إسهامات

 

 العمل مجاالت فً متمٌزة و رابدة إسهامات تقدم و بمسإولٌاتها السعودٌة العربٌة المملكة فً الخٌرٌة الجمعٌات تنهض

 و البر و الخٌر فعل على ٌحث و التكافل إلى ٌدعو الذي الحنٌؾ دٌننا تعالٌم من مستمدة التطوعً و الخٌري األهلً

 .  المحتاجٌن إلى العون ٌد ومد اإلحسان

 

ً  تسٌر التً خدماتها تقدٌم من لتمكٌنها رعاٌتها و تشجٌعها و الدولة بدعم الجمعٌات هذه تحظى و  مع جنب إلى جنبا

 . دعمها و رعاٌتها و إشرافها تحت تعمل و الدولة خدمات

 

ً  الخٌرٌة الجمعٌات نالت وقد  لها أتاح مما ، سواء حد على المواطنٌن و الدولة من المعنوي و المادي الدعم من وافراً  حظا

  . هللا بحمد الملموسة ثمارها آتت حثٌثة و جادة و ثابتة بخطوات السٌر و االنطبلق فرص

 

 ، مختلفة تربوٌة و صحٌة و ثقافٌة و دٌنٌة نشاطات و اجتماعٌة مشروعات و متنوعة خدمٌة برامج تقدم الجمعٌات هذه

 على مساعدتهم إلى سعت و ، خاصة عناٌة تدرٌبهم و تؤهٌلهم و تعلٌمهم و المعاقٌن رعاٌة الخٌرٌة الجمعٌات أولت وقد

 العٌش فرص توفٌر بعد إمكاناته و قدراته حسب كل المجتمع مسٌرة فً مشاركٌن نافعٌن أعضاء لٌكونوا مهامهم ممارسة

 . المجال هذا فً متعددة بإنجازات القٌام الخٌرٌة الجمعٌات استطاعت و لهم الكرٌم

 

 : المعاقٌن تشغٌل

 

 ً  طاقات منهم االستفادة و تشؽٌلهم و المعاقٌن رعاٌة سبل تٌسٌر إلى الهادفة السعودٌة العربٌة المملكة سٌاسة من انطبلقا

 ، تدرٌب من علٌه حصل ما مع ٌتفق الذي العمل نحو المهنً التؤهٌل مراكز فً المتخرج المعاق توجٌه و منتجة وظٌفٌة

 إٌجاد إلى السعً و المعاق فٌها سٌعمل التً البٌبة فً العمل سوق احتٌاجات إلى إضافة ، قدرات من لدٌه ٌتوفر وما

 إحدى طرٌق عن إعاقته طبٌعة و المهنً تخصصه مع ٌتواءم بما اإلمكان قدر المإهل للمعاق المناسبة العمل فرص

 : التالٌة القنوات
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 : الحكومٌة المصالح فً العمل •

 

ً  الوزارة تولً و المملكة مناطق بمختلؾ القابمة فروعها و المدنٌة الخدمة وزارة مع بالتنسٌق ذلك ٌتم و ً  اهتماما  خاصا

 . المتاحة الوظابؾ حدود فً تخرجه بعد له المناسب للعمل المعاق بترشٌح

 

 :  الخاص القطاع فً العمل •

 

ً  تبدي التً العمل مكاتب فروع و التؤهٌل مراكز بٌن بالتعاون ـ المعاق رؼب إذا ـ ذلك ٌكون و ً  اهتماما  الجانب بهذا خاصا

 الذٌن المعاقٌن تشؽٌل من لدٌه العمل طبٌعة تمكنه فؤكثر عامبلً ( 55) لدٌه عمل صاحب كل العمال و العمل نظام ٌلزم و. 

 . منهم عماله عدد مجموع من% 2 نسبة تكون أن تؤهٌلهم تم

 

 شاقة مجملها فً العمل صاحب لدى الخاصة األعمال تكون ال أن هو"  لدٌه العمل طبٌعة تمكنه" بعبارة هنا المقصود و )

 عامة بصفة المجتمع فً المعاقٌن تشؽٌل عملٌة فإن الحال بطبٌعة و ، ( المعاق ٌعانٌها التً اإلعاقة ظروؾ مع تتفق وال

 . تطلعاتهم و آمالهم و المعاقٌن بظروؾ االجتماعً الوعً درجة على تعتمد تحدٌداً  الخاص القطاع لدى و

 

 :  فردي مشروع تنفٌذ طرٌق عن التشؽٌل •

 

ً  قابم األسلوب وهذا  مشروع تنفٌذ إمكانٌة بالمملكة التؤهٌل نظام ٌتٌح حٌث ، تنفٌذه فً التوسع إلى الوزارة تتجه و حالٌا

 . الشروط علٌه تنطبق و المعاقٌن من تؤهٌله ٌتم لمن تقدم بمعونة تؤهٌلً فردي

 

 : المملكة فً المعاقون بها ٌتمتع التً الممٌزات

 

 مرافقه و للمعاق% 55 بنسبة األجور فً تخفٌض على الحصول لهم تتٌح السفر أجور تخفٌض بطاقات المعاقٌن منح. 1

 . الجوٌة و البحرٌة و البرٌة المختلفة الحكومٌة النقل وسابل على

 . البصرٌة و السمعٌة المعٌنات و التعوٌضٌة األجهزة توفٌر. 2

ً  األدوٌة و العبلج ذلك فً بما الرعاٌة أنواع كافة توفٌر. 3  . مجانا

 . كؽٌرهم للمعاقٌن العمل فرص إتاحة. 4

 . المعاقٌن لسٌارات مواقؾ تخصٌص. 5

 ٌسهل و المعاقٌن ٌبلبم بما األهلٌة و الحكومٌة المإسسات مبانً و المتنزهات و الحدابق و العامة الطرق تجهٌز. 6

 . تنقبلتهم حركة

 . للمعاقٌن التعلٌم و التؤهٌل و الرعاٌة برامج كافة تقدم التً المراكز و المإسسات توفٌر. 5

 . له البلزمة الرعاٌة تقدٌم على لمساعدتها المعاق رعاٌة تتولى التً لؤلسر مالٌة إعانات صرؾ. 8

 

 : المعوقٌن لشؤون األعلى المجلس

 

 على بالموافقة القاضً هـ23/9/1421 وتارٌخ( 35/م) رقم المرسوم بموجب صدر الذي المعوقٌن رعاٌة نظام جاء لقد

ً  النظام بإقرار الخاص هـ25/9/1421 تارٌخ و( 424) رقم الوزراء مجلس قرار  مجال فً الرابدة الجهود لكافة تتوٌجا

 الوزراء مجلس بربٌس ٌرتبط ، المعوقٌن لشإون أعلى مجلس انشاء بضرورة الثامنة مادته فً تؤهٌلهم و المعوقٌن رعاٌة

 : اآلتً النحو على ٌإلؾ و
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 : من كل عضوٌة و ، ملكً أمر باختٌاره ٌصدر ربٌس

 

 االجتماعٌة الشإون و العمل وزٌر . 

 الصحة وزٌر . 

 المعارؾ وزٌر . 

 الوطنً االقتصاد و المالٌة وزٌر . 

 البنات لتعلٌم العام الربٌس . 

 العالً التعلٌم وزٌر . 

 القروٌة و البلدٌة الشإون وزٌر . 

 المجلس عام أمٌن . 

 اإلعاقة بشإون المختصٌن من اثنٌن و المعوقٌن بشإون المهتمٌن األعمال رجال من اثنٌن و المعوقٌن من اثنٌن 

 و ، للتجدٌد قابلة سنوات أربع لمدة األعلى المجلس ربٌس ترشٌح على بناء الوزراء مجلس ربٌس قبل من ٌعٌنون

 . ؼٌابه حالة فً األعضاء أحد عنه ٌنٌب أن األعلى المجلس لربٌس

 

 ما الخصوص وجه على ولـه ، المعوقٌن شؤون تنظٌم و اإلعاقة مجال فً العامة السٌاسة برسم األعلى المجلس ٌختص

 : ٌأتً

 

 . النظام هذا لتنفٌذ البلزمة القرارات و اللوابح إصدار -أ 

 ٌقدم بما الخاصة القواعد اقتراح و المختلفة المجاالت فً المعوقٌن بشإون المتعلقة النظامٌة النصوص تعدٌل اقتراح -ب 

 . تعدٌلها أو الؽرامات فرض اقتراح و ؼٌرها أو مالٌة إعانات أو مزاٌا من رعاٌتهم ٌتولى لمن أو لهم

 . األخرى اللوابح و األنظمة فً المعوقٌن بشإون ٌتعلق ما تنفٌذ متابعة و لوابحه و النظام هذا تنفٌذ متابعة -ج 

 . للمعوقٌن تقدم التً الخدمات ٌخص فٌما الخاصة و الحكومٌة األجهزة مختلؾ بٌن التنسٌق -د 

 التؽلب و عبلجها طرق و منها الوقاٌة وسابل و أسبابها و أنواعها و اإلعاقة حجم على للتعرؾ العلمً البحث تشجٌع -هـ 

 درجات و ٌتفق بما المعوقٌن تؤهٌل و لتدرٌب مبلءمة المهن أكثر تحدٌد وكذلك ، السلبٌة آثارها من الحد أو علٌها

 .  العمل سوق متطلبات و أنواعها و إعاقاتهم

  تؤهٌلهم و المعوقٌن لرعاٌة الخٌرٌة المإسسات و الجمعٌات و الخاصة البرامج إنشاء على األفراد و المإسسات تشجٌع -و 

 المعوقٌن وقاٌة مجاالت فً إنجازه تم بما ٌتعلق فٌما المعنٌة الحكومٌة الجهات تصدرها التً السنوٌة التقارٌر دراسة -ز 

 . بشؤنها البلزم اتخاذ و رعاٌتهم و تؤهٌلهم و

 . األوقاؾ و الوصاٌا و الهبات و التبرعات قبول البحة إصدار -ح 

 . المعوقٌن رعاٌة صندوق عمل قواعد إصدار -ط

 . المجلس فً العمل إجراءات لتنظٌم داخلٌة البحة إصدار -ي 

 الدولٌة و اإلقلٌمٌة الهٌبات و المنظمات إلى المملكة انضمام وفً بالمعوقٌن المتعلقة الدولٌة االتفاقات فً الرأي إبداء -ك 

 . المعوقٌن رعاٌة بشإون العبلقة ذات

 

ً  تقرٌراً  األعلى المجلس ٌرفع -  تقدم التً الخدمات و المعوقٌن وضع وعن أعماله عن الوزراء مجلس ربٌس إلى سنوٌا

 . للمعوقٌن المقدمة الخدمات دعم و ، صعوبات من ذلك ٌواجه وما لهم

 

 . السنة فً األقل على جلستٌن ٌنٌبه من أو ربٌسه من دعوة على بناء األعلى المجلس ٌعقد -
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 15م

 ( المكفوفٌن)  حسٌا المعاقٌن فئات

 : مقدمة

 

 انفعاالت الفعل لرد ٌكون أن لدٌهم الطبٌعً من فإنه ، البصر فً خطٌرة مشكلة لدٌه أفرادها أحد أن األسرة تكتشؾ عندما

 االجتماعً األخصابً من وأسرهم المكفوفٌن العمبلء ٌحتاج و االرتباك و الخوؾ و الحزن و األسى مشاعر مثل متعددة

 و المدرسة و العبلقات و األسرة حٌاة على تؤثٌره و البصر كؾ أو البصر ضعؾ حقٌقة عن واضحة و دقٌقة معلومات

 و ، الكتابة و والقراءة المنزلٌة المهام ألداء البدٌلة األسالٌب و الخدمات عن معلومات كذلك ، الدخل و التروٌح و العمل

 أحٌانا ٌحتاج البصر تلؾ بداٌة فإن ذلك ومع ، الرإٌة بدون تناولها الناس ٌستطٌع ال التً األمور من ذلك وؼٌر ، السفر

 فً الشابعة األفكار تجنب االجتماعٌٌن األخصابٌٌن على ٌجب و ، أٌضا لؤلسرة و للفرد اجتماعً عبلج و إرشاد بعمق

 و مدرسته أو بعمل العمٌل احتفاظ إمكانٌة مدى و الخدمات عن واقعٌة معلومات تقدٌم علٌهم ٌجب و ، الناس عند الماضً

 . المجتمع فً للمكفوفٌن الخدمات مصادر و بؤسرته عبلقته

 

 : البصرٌة اإلعاقة تعرٌف

 

 الكٌان تشكل التً المإثرات و المعلومات من العدٌد المعاق االنسان تفقد التً الحسٌة االعاقات من البصرٌة االعاقة تعتبر

 تعامله فً خلبل فتحدث االجتماعً و الحركً وجوده وفً تفاعبلته و عبلقاته فً سلبٌا ٌإثر مما لئلنسان التفاعلً العقلً

 . اجتماعً تكٌؾ سوء عته ٌنتج مما الواقع مع

 

 : ومنها البصرٌة اإلعاقة تعارٌف تعددت و

 

 أو باألمراض اصابة أو ضعؾ وجود نتٌجة للرإٌة المتخصصة وظٌفته أو البصري الجهاز االنسان فٌها ٌفقد التً الحالة

 . خلقٌة نتٌجة أو الحوادث

 

 . بالنظارة التصحٌح بعد 65/ 3 على العٌنٌن أحسن فً المركزٌة الشخص ابصار قوة تزٌد ال التً الحالة هً

 

 : البصرٌة اإلعاقة تصنٌف
 

 :  ومنها البصرٌة اإلعاقة تصنٌؾ فً متعددة نظر وجهات هناك
 

 : البصرٌة لئلعاقة القانونً للتعرٌؾ تبعا:  األول التصنٌؾ
 

 التصحٌحٌة االجراءات اتخاذ بعد األقوى العٌن فً أقل أو 255/ 25 تبلػ بصر حدة لدٌه شخص وهو:  المكفوؾ -1

 . درجة 25 عن ٌزٌد ال محدود إبصار حقل لدٌه أو البلزمة
 

ً  المبصر : ) البصر ضعٌؾ -2  فً 55/ 25 من أقل لكن و 255/ 25 من أحسن بصر حدة لدٌه شخص هو(:  جزبٌا

 . البلزم التصحٌح إجراء بعد األقوى العٌن

 

 : للمعاقٌن الخاصة التربٌة نظر لوجهة تبعا:  الثانً التصنٌؾ

 

 ( براٌل قارئ)  اسم علٌهم ٌطلق و للقراءة أصابعهم ٌستخدمون الذٌن وهم:  المكفوفٌن فبة -1
 

ً  المبصرٌن فبة -2  ( المكبرة الكلمات قارئ)  اسم علٌهم ٌطلق و للقراءة عٌونهم ٌستخدمون الذٌن وهم:  جزبٌا
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 : اإلصابة زمن حٌث من:  الثالث التصنٌؾ

 

 المدرسة دخوله قبل الطفل عمر من مبكرة مرحلة فً أو المٌبلد مع تحدث وهً:  الوالدٌة أو الخلقٌة البصرٌة االعاقة -1

 أن قبل حدث البصري الفقد ألن البصرٌة المفاهٌم و المدركات على الوقوؾ أو االطبلع للطفل ٌتاح ال هذا وعلى ،

 . المفاهٌم هذه من الكافً القدر لدٌه ٌتكون

 

 و المدركات على الطفل ٌتعرؾ بالتالً و الخامسة سن بعد تحدث التً وهً:  المكتسبة أو الطاربة البصرٌة االعاقة -2

ً  تعتبر السابقة الخبرات وهذه ، البصرٌة المفاهٌم  . الحركً و المعرفً التعلم فً هاببلً  معٌنا

 

 : اإلعاقة مستقبل حٌث من:  الرابع التصنٌؾ

 

 . اإلطبلق على لعبلجها مجال ال التً وهً:  دابمة إصابة -1

 . عبلجها ٌمكن التً وهً:  مإقتة إصابة -2

 

 

 : المكفوفٌن عند الحواس وظائف

 

 : وهما الحواس بوظابؾ متعلقتان بالمكفوفٌن خاصتان مشكلتان هناك

 

 : الحواس تعوٌض(  أ) 

 

 ، الصحٌح القٌاس نحو األساس كان ولكنه ، المكفوفٌن ألبحاث األولى المراحل فً كبٌر أثر له وكان شابع اعتقاد وهذا

 بعض أن بل ، حواسهم فً الحدة درجة حٌث من المبصر و الكفٌؾ بٌن فرق ٌوجد ال أنه العلمً البحث أثبت وقد

 فً ٌإثر ال البصر فقد أن من بالرؼم و ، األخرى الحواس أداء قوة فً عكسٌا تؤثٌر ٌإثر البصر فقد أن بٌنت األبحاث

 أكبر تسخٌرا ٌستدعى البصر فقد أن األمر واقع و أفضل بطرٌقة حواسه ٌستؽل الكفٌؾ أن إال ، األخرى الحواس حدة

 استعمال ٌنتجان التركٌز و فالتجربة ثم ومن ، البصرٌة ؼٌر المعلومات تفهم و اللتقاط اهتمامه فٌركز ، األخرى للحواس

 وجود ال الحسً التعوٌض بؤن القول نستطٌع إذاً  ، السمع أو الشم أو كاللمس الحواس استؽبلل فً أكبر مهارة و ، أفضل

 . معٌن عمل على الحواس تدرٌب مدى على كلها تتوقؾ المسؤلة أن و المبصرٌن و المكفوفٌن بٌن له

 

 : الصعوبات و العوائق تمٌٌز (ب)

 

 كانت و ، طوٌلة مده منذ الكثٌرون الحظها ظاهرة هً بها المباشر االحتكاك بدون العوابق تبلفً على الكفٌؾ قدره إن

 تختلؾ و ، العوابق لتمٌٌز كافٌة و الزمة السماعٌة المإثرات و العوامل أن ثبت وقد ، طوٌلٌن بحث و نقاش موضوع

 إلى ٌإدي المتواصل المنتظم المران ولكن ، المكفوفٌن على تقتصر وال آخر إلى شخص من العوابق تمٌٌز على القدرة

 تؤهٌل فً تسهم كثٌرة عوامل من واحد عامل العوابق تمٌٌز على القدرة تعتبر و ، كافٌه بسرعة العوابق تمٌٌز على القدرة

 أنواع لجمٌع متٌقظة دابما السمع حاسة أن كما كوحدة فٌه هو الذي للموقؾ حواسه بكل ٌتجاوب أنه إذ الشخص حركه

 أي من ٌستفٌد عامه بصفه و ، المصادر مختلؾ من تؤتً التً الروابح ٌترجم كما ، األصداء ذلك فً بما األصوات

 . حركته ٌوجه لكً علٌها الحصول ٌمكنه معلومات
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 : المكفوفٌن عند الحركة

 

 وعدم به ٌشعر الذي الفراغ نتٌجة لدٌه عشوابٌة عادات لمنع األصوب الطرٌق فهً أهمٌتها لها الكفٌؾ عند الحركة إن

 مثل العادات بعض تبلزمه قد الحركة استطاعة لعدم الضٌق ٌداخله عندما فالكفٌؾ ، حوله العالم لتفاصٌل فهمه أو إدراكه

 تجعل التً األسباب ومن ، كله الجسم أحٌانا و القدمٌن أو الٌدٌن أو الرأس هز أو األذن أو العٌن فً اإلصبع وضع

 : الحركة لعدم مٌاالا  الكفٌؾ

 

 الجزٌبات أو األشٌاء بعالم اإلحاطة فً فشله له ٌسبب الذي الضٌق و الحرج و أذى له ٌسبب بما االصطدام من الخوؾ

 و ، إلٌه ٌنتقل و ٌنعكس الذي و علٌه خوفهم بسبب به المحٌطٌن ٌنتاب الذي القلق وأٌضا ، الحركة مجاالت فً األخرى

 كان ولما ، للكفٌؾ بالنسبة االعتبار نفس له فإنه للمبصر بالنسبة األمور أهم من آخر إلى مكان من االنتقال اعتبرنا إذا

 كؤن الحاالت من كثٌر فً بمفرده السٌر على قادراا  ٌكون أن ٌتطلب التكٌؾ على معاونته أو للعمل الكفٌؾ الشخص توجٌه

ا  منزله إلى ٌعود و عمله مقر إلى ٌتوجه  الحر االستقبلل هذا من الكفٌؾ لتمكٌن متعددة وسابل تستخدم لذلك ، ٌومٌا

 . الطوٌلة كالعصا

 

 : المكفوفٌن عند التعلٌم و التربٌة

 

 الكفٌؾ إلى أساسها وضع فً الفضل ٌعود التً البارز الخط طرٌقه على المكفوفٌن تعلٌم فً الرسمٌة التربٌة تعتمد

 . بارزة نقط من أبجدٌاتها تتؤلؾ التً و((  م 1835))  براٌل لوٌس الفرنسً

 

 م 1858 عام فً األمرٌكٌة المتحدة الوالٌات فً الفدرالٌة الحكومة بدأت كما ، للمكفوفٌن كتب إنتاج تم م1852 عام وفً

 للمكفوفٌن التعلٌمٌة العملٌة بتفعٌل تنادي تشرٌعات أصدرت عندما التعلٌمٌة المواد من وؼٌرها باألدبٌات المكفوفٌن بتزوٌد

 المتحدة الوالٌات فً اإلقلٌمٌة المكاتب قامت كما ، العالً التعلٌم إلى الحضانة مرحله بداٌة من الشباب و األطفال من

 من العدٌد هناك و ، للمكفوفٌن المدرسً التعلٌم فً األساسٌة الطرٌقة هً التً براٌل بطرٌقة األدب كتب بتقدٌم األمرٌكٌة

 بل المكفوفٌن على الناطقة الكتب فابدة تقتصر وال ، الناطقة الكتب بإصدار تقوم التً و العالم بؤنحاء البارزة الطباعة دور

 . المبصرٌن زمبلإهم و أسرهم إلى تتعداهم

 

 : للمكفوفٌن االجتماعٌة التأهٌلٌة الخدمات

 

 طرٌق عن وذلك االجتماعً و االقتصادي استقبلله استعادة من تمكٌنه نحو للكفٌؾ االجتماعٌة و التؤهٌلٌة الخدمات تهدؾ

 : وهً الخدمات من متعددة أنواع

 

 . ممكن حد أقصى إلى اإلبصار درجة تحسٌن من ٌمكن مما للمكفوفٌن المستحق و الطبً العبلج توفٌر محاولة. 1
 

 و التعلٌمٌة المبادئ و لؤلسس وفقا العادي المستوى على المتكافا بالتعلٌم الكفٌؾ تمد التً التربوٌة الخدمات توفٌر. 2

 . المكفوفٌن تربٌة مجال فً الفنٌة
 

 . التتبع مع المناسب بالعمل االلتحاق و التدرٌب و المهنً والتوجٌه النفسً اإلرشاد خدمات توفٌر. 3
 

 . التروٌحً و الثقافً و االجتماعً النشاط توفٌر. 4
 

 المعونة هذه مثل أن إال ، للكفٌؾ أساسٌه و ضرورٌة تعتبر المالٌة المعونة أن إلى اإلشارة ٌجب و)  المالٌة المعونة. 5

 (. للمكفوفٌن الرعاٌة برنامج هامش على جزء أنها على إلٌها ٌنظر أن ٌجب
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 : المكفوفٌن مع االجتماعً لألخصائً العامة الممارسة

 

 : التالً النحو على المكفوفٌن فبة مع العمل فً العام الممارس مسإولٌات و اختصاصات تطبٌق ٌمكن

 

 أنساق متصل على الناس بها ٌمر التً المواقؾ و المشكلة على بالتركٌز اجتماعٌة الخدمة فً العامة الممارسة تهتم. 1

 مجتمع – جٌرة مجتمع - مإسسة مجتمع – صؽٌرة جماعة أسرة – فرد)  للعمٌل واحد نسق على تركٌز دون العمبلء

 تلك حجم تقدٌر و أسرته و الكفٌؾ بها ٌمر التً المواقؾ على ٌتعرؾ العام الممارس فإن لذلك ، ( وطنً مجتمع - محلً

 نقصد و ) فٌها ٌعٌش التً االجتماعٌة بالبٌبة عبلقته فً للكفٌؾ االجتماعً األداء فً الخلل مواطن أٌن ٌحلل و ، المواقؾ

 مشكلة تعد االجتماعً األداء هذا أمام عقبة أي و( الكفٌؾ بها ٌقوم التً للحٌاة الضرورٌة األنشطة تلك االجتماعً باألداء

 . المستوٌات جمٌع على لحلها المساعدة إلى تحتاج

 

 وذلك المكفوفٌن قدرات تنمٌة و ، علٌها التؽلب و المشكلة حل عملٌة فً الكفٌؾ دور بتعزٌز العام الممارس قٌام. 2

 . فٌهم القوة جوانب تنمٌة و حلها و مشكبلتهم على التؽلب فً قدراتهم تعزٌز و ، المشكلة حل بجهود بربطهم

 

 قدراتهم من االستفادة و ، الشخصٌة مشكبلتهم حل من ٌتمكنوا لكً ، جماعً بشكل أو فردي سواء للمكفوفٌن القوة منح. 3

 الفرص و الموارد إٌجاد و اكتشاؾ و االجتماعٌة األنساق لدى الكامنة القوى إطبلق عملٌة هً القوة منح و ، أكثر بفاعلٌة

 . حاجاتهم إلشباع محاوالتهم و لمشكبلتهم حلول إلٌجاد العمٌل أنساق محاولة أثناء السلٌم االجتماعً األداء لتعزٌز

 

 المعرفة لدٌة ٌكون أن ٌجب لذلك ، الخدمات و بالموارد تزودهم التً باألنساق المكفوفٌن ربط على العام الممارس ٌعمل.4

 و ، الخارجٌة و الداخلٌة بمواردهم وعً لدٌهم ٌكون لكً المكفوفٌن العام الممارس ٌساعد كما ، المحلً بالمجتمع الشاملة

 .  استخدامها كٌفٌة فهم على مساعدتهم

 

 تعرضا أكثر أي للخطر المعرضٌن السكان فبات من باعتبارهم المكفوفٌن لصالح بفاعلٌة بالتدخل العام الممارس ٌقوم. 5

 السٌاسات تؽٌٌر فً إسهامه هو النطاق هذا فً العام الممارس وكفاءة المعاملة فً التمٌٌز و التفرقة و الحرمان و للمشكبلت

 . لهم الخدمات و الموارد توفٌر ٌبلءم بما المكفوفٌن برعاٌة الخاصة االجتماعٌة

 

 ٌسهم و االجتماعٌة العدالة لتحقٌق أكثر بفرص المكفوفٌن تزود جدٌدة خدمات و موارد إٌجاد على العام الممارس ٌعمل. 6

 . بالفعل القابمة الخدمات و الموارد فاعلٌة تعزٌز فً

 

 المبصرٌن و المكفوفٌن بٌن أٌضا و المكفوفٌن جمٌع بٌن المساواة و االجتماعٌة العدالة تحقٌق على العام الممارس ٌعمل. 5

 . مجتمعهم أمور فً الكاملة مشاركتهم تتم حتى

 

 أي متعدد نظري توجه ٌستخدم كما ، العمٌل ألنساق المستوٌات المتعددة المشكلة حل منهج العام الممارس ٌستخدم. 8

 و مختلفة مواقع و بٌبات فً التطبٌق قابل مهاري أساس و قٌمً أساس و معرفً وأساس متكاملة و متشابكة نظرٌة مداخل

 . المستوٌات المتعدد المهنً التدخل و معٌن نظري مدخل بؤي محدود ؼٌر مفتوح المشكلة لحجم تقدٌر و متنوعة

 

 و العمٌل أنساق متصل خبلل من المشكلة حل على بالمساعدة عبلجٌة أهداؾ بتحقٌق المكفوفٌن مع العام الممارس ٌهتم. 9

 تنموٌة أهداؾ تحقٌق و مستهلها فً األسباب خطورة من التقلٌل أو ظهورها قبل المشكبلت لمنع وقابٌة أهداؾ تحقٌق

 . بشرٌة كموارد تنمٌتهم و مجتمعهم تنمٌة فً المكفوفٌن بإسهام
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 -: وهً المكفوفٌن مع العامة الممارسة ضوء فً أطوار ثبلثة على المشكلة حل عملٌة تشتمل - 15

 

 : البداٌة طور[  أ] 

 

 إقامة و العمٌل بنسق المباشر االرتباط و الهموم و االهتمام مناطق على التعرؾ و المشكلة على التعرؾ على ٌشتمل و

 نسق العام الممارس ٌرى أن قبل حتى تبدأ التؽٌٌر فعملٌة ، االهتمام بمناطق الصلة وثٌقة المعلومات جمع و العبلقات

 كلها العبلقات إقامة و االهتمام مناطق وتحدٌد العمل بداٌة فإن الوقت نفس وفً ، األولى لبلتصال ٌخطط عندما العمٌل

 . االهتمام بمناطق الصلة وثٌقة المعلومات العام الممارس ٌجمع بٌنما تتم

 

 : الوسط طور ] ب [

 

 ٌكون إن ٌمكن الذي العمٌل نسق مع التعاقد و للتؽٌٌر التخطٌط و التصمٌم و تحلٌله و الموقؾ لحجم التقدٌر على ٌشتمل

 . المهام و األدوار توضٌح و للمحاسبة فرصة ٌعطً لكً المكتوب التعاقد ٌفضل لكن و شفهٌا

 

 : النهاٌة طور ] ج [

 

 الضعؾ جوانب و القوة جوانب على للتعرؾ المهنً التدخل برنامج تقوٌم و للممارسة التقوٌم ٌلٌه و التنفٌذ على ٌشتمل

 وذلك التؽٌٌر جهود طوال المتابعة و المراقبة على قابم التقوٌم و العمٌل لنسق الخدمة لتقدٌم المهنً التدخل برنامج فً

 إن إلى ٌشٌر الذي المهنً التدخل إنهاء ثم الصحٌح المنهجً األسلوب استخدام ومن المسجلة البٌانات استخدام من للتؤكد

 جهود وفً ، عولجت قد مشكلته أن و نهاٌته إلى العمٌل نسق مع العام الممارس عمل ٌصل عندما حدثت قد التؽٌٌرات

 تم قد العمٌل نسق أن وهو أخر وضع إلى االنتقال إلى الوقت ٌحٌن و تحقٌقها ٌتم العمٌل نسق أهداؾ فإن الفعالة التؽٌٌر

 . تعزٌزه
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 11م

 ( العقلٌة االعاقة)  عقلٌا المعاقٌن فئات

 : العقلٌة اإلعاقة تعرٌف

 

"  ٌورنفٌل و ببلكستون "عامة عبارات فً العقلً الضعؾ لتحدٌد تصدوا الذٌن بٌن ومن العقلٌة لئلعاقة التعرٌفات تعددت

 ". االنفعالٌة و الخلقٌة و العقلٌة القدرات فً المكتسب أو الفطري النمو فً توقؾ : " أنه العقلً الضعؾ ٌعرفان اللذان

 

 عدم فً أو الفطري الجانب فً هذا كان سواء النمو توقؾ على العقلً الضعؾ لمفهوم تحدٌده فً ٌعتمد التعرٌؾ وهذا

 . االنفعالً أو الخلقً أو العقلً الجانب فً النمو مدى على ٌإثر الذي االكتساب على القدرة

 

 :  وهو م1953 عام فً األمرٌكٌة الجمعٌة تبنته الذي  « سمان جرو » تعرٌؾ هو قبوالً  التعرٌفات هذه أكثر ومن

 

 ذلك ٌصاحب و معٌارٌٌن بانحرافٌن الذكاء متوسط عن ٌقل الذي و العقلً الوظٌفً األداء من مستوى هً اإلعاقة أن "

 "  سنة 18 سن حتى و المٌبلد منذ النمابٌة العمر مراحل فً ٌظهر و ، التكٌفً السلوك فً واضح خلل

 

 . الذكاء حاصل مصطلح حول اختبلؾ هناك بالطبع ، التخلؾ تحدٌد أجل من كمعٌار ٌعد الذكاء حاصل فإن ومنه

 

 أولبك كل فإن المتوسط ذلك عن المعٌاري االنحراؾ أنها على عشر خمسة أخذت و الذكاء حاصل كمتوسط مبة أخذنا إذا

 و 55 بٌن ٌقع ذكاء حاصل أصحاب أن أي ) المتوسط من أدنى و أعلى بٌن معٌارٌٌن انحرافٌن على ٌحصلون الذٌن

 من أكثر أي ) 135 من أكثر ذكابهم حاصل ٌكون الذٌن أولبك أما ، المتوسط الذكاء ذوي من ٌعتبرون سوؾ(  135

 حاصل ٌكون الذٌن أولبك إن و ، العالً الذكاء ذوي األشخاص من ٌكونون فإنهم(  المتوسط فوق معٌارٌٌن انحرافٌن

 . عقلٌا متخلفٌن ٌكونون الذٌن األفراد فهم% 55 من أقل ذكابهم

 

 فكسلر و ٌنٌه ستانفورد:  هما منهما المشهوران االختبارات و الذكاء حاصل لقٌاس االختٌارات من العدٌد هناك

 

 :  العقلٌة اإلعاقة تصنٌف

 

 على ٌساعدهم بما معهم التعامل كٌفٌة و خصابصهم على والتعرؾ كشفهم لسهولة وذلك ، المعاقٌن فبات تصنٌفات تعددت

 . عقلٌة إمكانات من لدٌهم ما استثمار حسن

 

 :  إلٌها أدت التً األسباب حسب على التصنٌؾ.  أ

 

 .  الوراثٌة األمراض بها ٌقصد و الوالدة قبل ما أسباب. 1

 . البٌبٌة األسباب تسمى و الوالدة بعد أو الوالدة أثناء أو الحمل أثناء أسباب. 2

 

 : الخارجً الشكل حسب التصنٌؾ.  ب

 

 . الؽذابً التمثٌل اضطراب حاالت  -                          المنؽولٌة -

 . الدماغ حجم صؽر -                             القماءة -

 . دماغ استسقاء حاالت  -                  الدماغ حجم كبر -
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 : الذكاء نسبة حسب على التصنٌؾ جـ

 

 . للتعلم القابلون فبة علٌهم ٌطلق و(  55-55)  وتتراوح بسٌطة عقلٌة إعاقة -1

 . للتدرٌب القابلون علٌهم ٌطلق و(  55-45) بٌن تتراوح و متوسطة عقلٌة إعاقة -2

 . دون فما(  45 ) بٌن تتراوح و الشدٌدة العقلٌة اإلعاقة -3

 

 بناءا أعدته الذي الٌونسكو و العالمٌة الصحة منظمة تصنٌؾ وهو ، شٌوعا األكثر التصنٌؾ التصنٌفات هذه بٌن ومن

 حسن من الفبة هذه مع المتعاملٌن ٌمكن تصنٌؾ وضع إلى المنظمة هذه سعت فقد البشر من الفبة بهذه العالم اهتمام على

 : التصنٌؾ بهذا بٌان ٌلً وفٌما ، إمكانٌات من عقلٌا المعاقٌن لدى ما استثمار

 

 (. 19 إلى 5 من ) الفبة هذه ذكاء نسبة تتراوح و ، ( معتوه ) مصطلح علٌه أطلق وقد ، شدٌد عقلً ضعؾ -

 (. 49 إلى 25 من ) الفبة هذه ذكاء نسبة تتراوح و(  أبله ) مصطلح علٌه أطلق وقد ، متوسط عقلً ضعؾ -

 (. 69 إلى 55 من ) الفبة هذه ذكاء نسبة تتراوح و(  مؤفون ) مصطلح علٌه أطلق وقد ، بسٌط عقلً ضعؾ -

 (. 95 إلى 55) بٌن ما الفبة هذه ذكاء نسبة تتراوح و (Dull or Baskward  ) مصطلح علٌه أطلق وقد ، عادي ؼباء -

 

 : العقلٌة اإلعاقة أسباب

 

 أن األطباء فٌرى ، له المإدٌة األسباب عند البحث مجال فً العقلً الضعؾ بالدراسة تناول من كل نظر جهات و اختلفت

 أن إلى النفسٌون األطباء ٌشٌر بٌنما ، المخ مراكز أحد فً الكٌمٌابً االتزان فً الختبلل عرضا ٌعتبر العقلً الضعؾ

 . فٌها ٌعٌشون التً البٌبة مع أو الناس من ؼٌره مع التفاعل عن الفرد ٌعوق شدٌد انفعالً الضطراب نتٌجة العقلً الضعؾ

 

 بمسببات ٌرتبط ال أنه و ، االجتماعً االهتمام فً لعجز نتٌجة ٌحدث قد العقلً الضعؾ أن االجتماع علماء ٌذكر حٌن على

 فً المتخصصون االجتماع علماء مع ٌتفق و ، المخ مراكز أحد فً الكٌمٌابً االتزان عدم أو المخ كإصابة فقط مرضٌة

 . االجتماعٌة و النفسٌة االستثارة عدم العقلً الضعؾ أسباب من أن ٌرون حٌث االجتماعً النفس علم

 

 : عوامل أربعة إلى األسباب هذه الشٌخ وٌوسف الغفار عبد السالم عبد صنف فقد وعلٌه

 

 نتٌجة العقلٌة اإلعاقة تحدث وقد معٌنة Genes جٌنات طرٌق عن وراثٌة عوامل تتضمن و:  الوالدة قبل عوامل:  أوال

 إلصابة نتٌجة أو العصبٌة الخبلٌا تكوٌن فً عٌوب نتٌجة ٌكون قد أو األجنة تكوٌن عملٌة أثناء الجٌنات فً طفرات حدوث

 . الحمل فترة أثناء تسمم أو معٌنة بؤمراض األم

 

 تلؾ ٌحدث كؤن ، والدته عملٌة أثناء للمولود إصابات من ٌحدث ما إلى العوامل هذه ترجع:  الوالدة أثناء عوامل:  ثانٌا

 . الولٌد إسفكسٌا أو الجافة الوالدة أو الوالدة كعسر العقلٌة اإلعاقة عنه نشؤ ، المخ أجزاء بعض فً

 

 ، مبكرة سن فً خاصة و والدته بعد حوادث من للطفل ٌحدث ما إلى العوامل هذه ترجع:  الوالدة بعد ما عوامل:  ثالثا

 أو الدماؼً االلتهاب أو السحابً االلتهاب أو المركزي العصبً الجهاز كالتهاب المخ أجزاء بعض فً تلؾ عنها ٌنتج

 . مضاعفات من الحصبة عن ٌنتج ما أو القرمزٌة الحمى

 

 بؤن تشخٌصهم نتٌجة إلٌها الوصول الباحثون ٌستطع لم التً المجهولة األسباب تلك وهً:  محددة غٌر عوامل:  رابعا

 . الذكر السابقة العوامل إلى ترجع ال العقلٌة اإلعاقة سبب
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ا  المعاقٌن خصائص  : عقلٌا

 

 : السلوكٌة

 

 . العادٌٌن األطفال من أقرانه مع مقارنة التعلٌم فً الواضح النقص -1

 . التعلٌمٌة المهارات على التركٌز و االنتباه فً نقص -2

ً  المعاقٌن لدى حده التعلٌمٌة المشكبلت أكشر من المشكلة هذه تعتبر و التذكر فً نقص -3  .  عقلٌا

 

ً  المعاقٌن:  اللؽوٌة  .  للؽة اكتسابهم فً العادٌٌن من أبطؤ عقلٌا

 

 

 :  العقلً العوق مشكالت

 

ً  المتخلفٌن نحو الخاطبة المجتمع اتجاهات : اجتماعٌة مشكبلت -أ  : أمثلتها ومن نفسها اإلعاقة من أخطر هً عقلٌا

 

 . االستهزاء و األلقاب بعض إطبلق -1

 . الزابدة الحماٌة -2

 . الزابدة القسوة -3

 

 : أسرٌة مشكبلت -ب

 

  سابقة أخطاء على لهم هللا من عقاب أنه على المعاق للطفل الوالدٌن نظرة -1

 . أبناإهم إعاقة الوالدٌن بعض إنكار -2

 . المعاق الطفل رفض -3

 . لدٌهم معاق طفل وجود من الوالدٌن خجل -4

 

 : تربوٌة مشكبلت -ج

 

 . الفبة هذه لتعلٌم البلزمة األجهزة و اإلمكانات نقص -1

 . الفبة هذه لرعاٌة المدرسٌن و المإهلٌن المعلمٌن نقص -2

 

 : مهنٌة مشكبلت -د

 

ً  المتخلؾ أمام العمل فرص نقص -1  . عقلٌا

 . إنتاج أقل بؤنه للمتخلؾ العمل أصحاب نظرة -2

 

 : انفعالٌة مشكبلت -هـ

 

  النقص و االحباط و الخوؾ و الرضا بعدم الشعور
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 : عقلٌا للمعاقٌن اإلرشادٌة الخدمات

 

 : عام بشكل المعاقٌن إرشاد فً األساسٌة المبادئ

 

 . اإلعاقة متطلبات إلى باإلضافة العادي الفرد متطلبات جمٌع له المعاق -1

 . اآلخرٌن مع للتوافق األساسٌة المهارات على التدرٌب إلى المعاق ٌحتاج -2

 االستقبللٌة تحقٌق و نفسه على لبلعتماد المستمر التشجٌع إلى المعاق ٌحتاج -3

 .  لدٌه القوة مواطن على التركٌز إلى المعاق ٌحتاج -4

 . فقط إلٌها الحاجة وقت له المساعدة تقدٌم إلى المعاق ٌحتاج -5

 

 : المعاق أسرة إرشاد فً األساسٌة المبادئ

 

 . كلها األسرة مشكلة هً المعاق مشكلة -1

 . التعاون على تشجٌعهم و المعاق للشخص األسرة فهم من االستفادة ٌجب -2

 . المعاق هذا وجود بسبب منها ٌعانٌان التً النفسٌة األزمة من التخلص على األسرة مساعدة ٌجب -3

 تقدٌم فً التعاون و معها التوافق ضرورة و البنهم اإلعاقة هذه درجة تحدٌد و لؤلسرة اإلعاقة معنى إٌضاح ٌجب -4

 . الفرد لهذا الخدمات

 

 : اإلرشادٌة الخدمات

 

 : العبلجً اإلرشاد -أ

 

ً  المتخلؾ الفرد شخصٌة دراسة -1  . عقلٌا

 .  باإلعاقة المرتبطة النفسٌة المشكبلت دراسة -2

 

 : التربوي اإلرشاد -ب

 

 . لهم المناسبة المناهج اختٌار و الفبة لهذه التعلٌم فرص توفٌر -1

 . المتخلؾ الفرد لدى الموجودة الحواس من االستفادة تنمٌة -2

 . اإلمكان بقدر النفس على االعتماد تنمٌة -3

 

 . الحالة حسب المهنً التؤهٌل و التدرٌب و االختٌار و بالتعلٌم تهتم و   : المهنً اإلرشاد -ج

 

 : األسري اإلرشاد -د
 

 : ومنها المعق الطفل مجًء منذ تبدأ

 

 . الحالة تقبل -

 . الزابدة الحماٌة مثل األخطاء تجنب المعاق لخدمة األسرة اتجاهات نظام تعدٌل  -

 . الحالة بخصوص الذنب مشاعر من الوالدٌن تخلٌص  -
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 12م

ا  المعاقٌن فئات  ( األطراف مبتوري)  جسمٌا

 : البتر مفهوم

 

 أداإه على أثرت حركٌة إعاقة عنه نتج و كلها حتى أو أكثر أو أطرافه أحد فقد الذي الشخص ذلك هو بالبتر المصاب

 . االجتماعٌة ألدواره
 

 الستعادة نفسٌا و اجتماعٌا و مهنٌا تؤهٌله ٌتطلب مما المجتمع و العمل و األسرة فً النفسً و االجتماعً توافقه ثم ومن

 .  المجتمع فً توافقه بعض أو كل
 

 األمراض و األورام – الكوارث و الحروب الحوادث ) أهمها و آخر إلى شخص من وتختلؾ البتر أسباب تتعدد و هذا

 ( الخبٌثة

 

 : األطراف مبتوري مشكالت

 

 اآلخر البعض و حركً اآلخر البعض و نفسً بعضها متنوعة إشكالٌة بمظاهر اإلنسان جسم من جزء بتر عملٌة ترتبط

 التعوٌضٌة لؤلجهزة استخدامه على أٌضا و عمله كسب على الشخص قدرة و االقتصادٌة أو االجتماعٌة بالنواحً متعلق

 . البتر حدوث أو الجزء بتر بعد التؤهٌل عملٌات فً بخاصة و

 

 : المشكالت هذه أهم بإٌجاز سنتناول و

 

  -: النفسٌة المشكالت(  أ

 

 المظاهر أهم ومن حوله من مع توافقه وعلى علٌه تإثر التً السلبٌة النفسٌة المشاعر من الكثٌر بالبتر المصاب ٌنتاب

 : ٌلً ما النفسٌة

 

 . الجدٌد لواقعه مقاومته و الجدٌدة لذاته بالبتر المصاب قبول رفض( 1

 . ٌراها أن ٌتمنى كما أو المحٌطٌن فٌها ٌراه كما أو هو ٌراها كما سواء لذاته قٌمته انتقاص و بالنقص الشعور( 2

 انتقام ذلك بؤن البعض العتقاد بالذنب كالشعور(  األحٌان بعض فً ) البتر لحدوث كنتٌجة جدٌدة مشاعر ظهور( 3

 . الفرد ارتكبه لخطؤ السماء

 . الؽٌر على االعتماد لسلوك للنكوص بالبتر المصاب جانب من مٌبلً  هناك ٌكون قد كما( 4

 و قلقه ٌثٌر الذي المإلم الواقع من للهروب مٌكانزمات استخدام(  األحٌان من كثٌر فً ) بالبتر المصاب ٌحاول( 5

 .  المبتور الطرؾ وجود توهم أو المبتور الطرؾ شبح ظاهره فً فٌبدو اإلنكار و اإلسقاط و كالتعوٌض توتراته

 هذه فً أنه إذ اآلخرٌن األشخاص بٌن و بٌنه فرق وجود ٌنكر عندما المشكبلت بعض لنفسه بالبتر المصاب ٌخلق قد( 6

 . له تقدم مساعدة كل سٌرفض الحالة

 

 -: التعوٌضٌة األجهزة استخدام مشكالت و الجسمٌة المشكالت(  ب

 

 وظابؾ األعضاء هذه تإدي كما معٌن إشباع على أطرافه و أعضاإه له تإدٌها التً الوظابؾ خبلل من الفرد ٌحصل

 أعضاإه بكامل اإلنسان أن كما بالرضا شعوراً  علٌه ٌضفً مما النقل سهولة و الحركة أو باألشٌاء كاإلمساك لئلنسان

 . وؼٌرها بالرحبلت القٌام و الهواٌات و الرٌاضة مزاولة و البدنً النشاط ممارسة ٌستطٌع
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 ٌستطٌع وال العضو هذا وظابؾ من وظٌفة ٌفقد فانه عضو من أكثر أو أعضاإه ألحد بالبتر المصاب اإلنسان أن إال

 ٌجد فانه بالتالً و الواجبات هذه أداء ٌستطٌع ال بالتالً و لئلنسان حركً نشاط من سابقا ذكر لما اإلشباع على الحصول

 : التالٌة الحلول أحد أمامه

 

 . العمل أو بالنشاط القٌام ٌتجنب أن  -1

 . ممكنة بدنٌة طاقة بؤقصى لدٌه المتبقٌة األطراؾ استؽبلل طرٌق عن المبتور العضو ٌعوض أن  -2

 . المبتور الطرؾ محل ٌحل الذي الصناعً الطرؾ من باالستفادة الوظٌفة ٌإدي  -3

 

 . ٌواجهه الذي الموقؾ على ذلك ٌتوقؾ و متفاوتة فترات فً البدٌلة الثبلثة الحلول بالبتر المصاب ٌستخدم أن ٌحتمل و

 

 -: االجتماعٌة المشكالت(  ج

 

 لدوره أدابه خبلل خارجها و األسرة داخل بمحٌطه الفرد عبلقات فٌها تضطرب التً المواقؾ االجتماعٌة بالمشكبلت نعنً

 : فً نوجزها أن ٌمكن و فرد لكل الخاصة االجتماعٌة البٌبة مع التكٌؾ سوء بمشكبلت نسمٌه أن ٌمكن أو االجتماعً

 

  -: األسرٌة المشكبلت( 1

 

 على ٌترتب وما عابلتها و األسرة لرب المفاجبة باإلصابة المرتبطة المشكبلت تلك هً حده األسرٌة المشكبلت أكثر و

 قد وما طوٌبل انتظرته الذي الوحٌد لبلبن المفاجبة اإلصابة أو عبلقاتها اضطراب و معٌشتها مستوى على آثار من ذلك

 . االكتباب و الذنب مشاعر من بالتالً لٌزٌد و مسبولٌتها اآلخر األبوٌن أحد ٌحمل ظروؾ من اإلصابة بهذه ٌحٌط

 

 -: التروٌحٌة المشكبلت( 2

 

  السلبً التروٌحً بالنشاط أو الذاتً التروٌحً بالنشاط سواء الفراغ بوقت االستمتاع على المعاق قدرة على اإلعاقة تإثر

 معدة العامة التروٌح أجهزة أن كما عنده تتوافر ال قد خاصة طاقات ٌتطلب النشاط أنواع من نوع ألي المعاق فممارسة

 شابه وما األندٌة و العامة الحدابق أو التروٌح أماكن ارتٌاد عند المعاق تصادؾ التً العقبات عن فضبلً  لؤلصحاء أساسا

 . ذلك

 

  -: االجتماعٌة العبلقات مشكبلت (3

 

 على المباشرة الصحبة عبلقات أثر و العمر من األولى المراحل فً خاصة للفرد أساسٌة حاجة الصداقة جماعات تمثل

 و النمو فٌها عضو لكل ٌتحقق الذي بالقدر الجماعة أعضاء سمات فٌه تتجانس الذي بالقدر و السلٌم االجتماعً النمو

 اتجاهات إلى ٌإدي لهم بكفاٌته هإالء شعور عدم و زمبلبه مع بالمساواة المعوق شعور ٌقوم ثم ومن بالسعادة الشعور

 . الجماعات هذه من ٌنسحب و نفسه على المعوق لٌنكمش سلبٌة

 

 -: العمل مشكبلت( 4

 

 التً المشكبلت عن فضبل الجدٌد وضعه مع ٌتناسب ما إلى دوره تؽٌٌر إلى أو لعمله المعاق ترك إلى اإلعاقة تإدي قد

 أجر الزابد اإلنتاج و بؤجر إنتاج فالعمل سبلمته و أمنة مشكبلت أو زمبلإه و برإسابه عبلقاته فً اإلعاقة على تترتب

 أثر كان ثم ومن العمل طرٌق عن مرموقة اجتماعٌة مكانه كسب و العمل فً ربٌسٌة مناصب تولً إلى طرٌق بل مرتفع

 . معا المكانة و الدخل على مزدوجا أثرا اإلعاقة
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  -: االقتصادٌة المشكبلت( 5

 

 و ألسرته بالنسبة و بالبتر المصاب للشخص بالنسبة االقتصادٌة المشكبلت من كثٌر فً البتر طرٌق عن اإلعاقة تتسبب

 : ٌلً فٌما المشكبلت هذه أهم إٌجاز ٌمكننا و لمجتمعه

 

 . رزقه مصدر أسرته و هو ٌفقد بالتالً و لؤلسرة الوحٌد العابل هو بالبتر المصاب ٌكون قد -

 

 أو المستشفٌات فً اإلقامة تكالٌؾ لدفع سواء طابلة أمواال األمر لزم إذا الجراحات إجراء و نفسها العبلج عملٌة تتطلب -

 . الدواء ثمن أو األطباء أجور

 

 ٌرهق بالتالً و العمل عن إجبارٌا تعطله إلى العبلج لتلقً طوٌلة لفترة المستشفى فً بالبتر المصاب إقامة تسبب -

 . األسرة مٌزانٌة

 

 علٌه ٌترتب وما بالبتر اإلصابة نفقات لمواجهة ممتلكاتها بعض بٌع إلى أو االستدانة إلى باألسرة الموقؾ هذا ٌإدي قد -

 . طوٌلة لفترة العمل عن تعطل مشكبلت كم

 

 نهابٌا قدرته عدم إلى أو بها ٌإدٌها كان التً بالطرٌقة إلصابته السابق لعمله الفرد أداء دون بالبتر اإلصابة تحول قد -

 . لؤلسرة االقتصادٌة األعباء من ٌزٌد وماال وقتا ٌتطلب وهذا آخر لعمل تؤهٌله ٌتطلب ذلك و العمل هذا أداء على

  

 تتكلؾ وهً دوره أداء و الحركة من الفرد ٌتمكن حتى معٌنة تعوٌضٌة أجهزة إلى ٌحتاج فانه للفرد البتر إجراء بعد -

 من فترة بعد المصاب للعضو مناسبتها لعدم سواء األجهزة هذه تؽٌٌر إلى حاجة فً باستمرار فإنه فضبلً  كثٌرة أمواالً 

 . لتلفها أو الزمن

 

 : بالبتر المصابٌن رعاٌة و االجتماعٌة الخدمة

 

 و الوقابً المستوى هً مستوٌات ثبلثة خبلل من بالبتر المصابٌن المعاقٌن رعاٌة فً تسهم أن االجتماعٌة للخدمة ٌمكن

 : التؤهٌلً المستوى و العبلجً المستوى

 

 : ( بالبتر اإلصابة ) اإلعاقة من الوقاٌة مستوى: أوال
 

 واجتماعٌة صحٌة إجراءات ذلك وٌتضمن بالبتر اإلصابة أو القصور حدوث تسبب التً العوامل إزالة على العمل -1

 تإدي التً باألسباب التوعٌة و االجتماعٌة التوعٌة و الصحٌة التوعٌة برامج مثل التخصصات من العدٌد تضافر تتطلب

 . البتر عنها ٌنتج التً األمراض أو الحوادث كتجنب البتر إلى
 

 باالكتشاؾ ذلك ٌكون وقد البتر حدوث عن الناتجة المضاعفات تخفٌض أو لمنع التدخل االجتماعٌة للخدمة ٌمكن -2

 . المجتمعٌة و البٌبٌة الظروؾ مع التعامل و للبتر المعروضة الحاالت على التعرؾ و المبكر
 

 وقوع تمنع سلوكٌات و احتٌاطات على العاملٌن تدرٌب و الشركات و المصانع فً الصناعً األمن بعملٌات االهتمام -3

 . البتر تسبب قد أجهزة و ماكٌنات مع ٌتعاملون الذٌن خاصة و البتر حوادث
 

 هذه استكمال محاولة و فٌها القصور نواحً على للتعرؾ المجتمع فً القابمة الوقابٌة الخدمات تحلٌل و دراسة -4

 . نتابجها و الوقاٌة بؤسباب المجتمع بتوعٌة القٌام فً بفاعلٌة تسهم أن االجتماعٌة للخدمة ٌمكن كما الجوانب
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 -: العبلجً المستوى:  ثانٌا

 

 التقلٌل األقل على أو البتر عن الناتجة المشكبلت لمواجهة المهنً التدخل على االجتماعٌة للخدمة العبلجً المدخل ٌركز

 : ٌلً ما المجال هذا فً االجتماعً األخصابً دور ٌشمل و آثارها من

 

 و بالنفس الثقة فقدان أهمها و بالبتر اإلصابة عن الناتجة النفسٌة المشكبلت مواجهة على بالبتر المصابٌن مساعدة -1

 التخفٌؾ فً االجتماعٌة الخدمة وتساهم الحٌاة من االنسحاب و االنطواء و بالنقص الشعور و البتر بعد الذات تقبل عدم

 . السلبٌة المشاعر هذه حدة من

 

 . ممكنة كفاءة بؤكبر بمسبولٌاتهم القٌام على أسرهم و بالبتر المصابٌن مساعدة -2

 

 . االجتماعٌة بٌباتهم و بالبتر المصابٌن األفراد بٌن المتبادل التوازن تحقٌق  -3

 

 على تؤهٌلهم أو السابقة لمهنتهم عودتهم على بالعمل سواء العمل مشكبلت مواجهة على بالبتر المصابٌن مساعدة -4

 . إعاقة من له تعرضوا ما مع تتناسب جدٌدة مهن

 

 

 : التؤهٌلً المستوى: ثالثا

 

 توضٌح طرٌق عن بذلك و الجدٌدة بالمهارات تزوٌده بهدؾ للمعاق تقدم التً التدرٌبٌة البرامج تحدٌد فً المساهمة( 1

 . ظروفه و المعاق صورة

 

 . استخدامها إلى احتاج ما إذا التعوٌضٌة األجهزة على الحصول فً المعاق مساعدة( 2

 

 قدراتهم مع ٌتناسب بعمل الحقوا أنهم و لهم قامت التً التدرٌب و التؤهٌل عملٌة من استفادتهم من للتؤكد المعاقٌن تتبع( 3

 . بالدراسة ٌلتحقون الذٌن المعاقٌن متابعة كذلك

 

 و المهنٌة حٌاته مستقبل تحدٌد و رسم فً المعوق تساعد بالفردٌة تتسم معاق لكل التؤهٌل خطة وضع فً المساهمة( 4

 . الحالٌة إمكانٌاته و قدراته ضوء فً االجتماعٌة

 

 . بفاعلٌة وظابفها تؤدٌة من تتمكن حتى التؤهٌلٌة المراكز دعم( 5

 

 .  للمعاقٌن االجتماعً و المهنً التؤهٌل برامج أداء مستوٌات تحسٌن فً تساهم التً البحوث إجراء فً المساهمة( 6
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 الُخلقٌة االجتماعٌة الناحٌة من خاصة فئات

 ( المخدرات مدمنً) 

 

 : مقدمة

 

 و المعاصر العالم فً المختلفة المجتمعات أمن و سبلمة تهدد التً المشكبلت أخطر من المخدرات إدمان مشكلة تعتبر

 و طاقاته من الكثٌر علً تقضً و المجتمع موارد من الكثٌر تستنفذ حٌث اإلنتاجً نموها و االقتصادي ازدهارها تعوق

 جانب من بشعة جرابم من ٌقترؾ ما نحو علً مهلكة ضارة مسارات إلً توجهها و أفراده قدرات من الكثٌر تعطل

 األفراد ٌرتكبها التً الجرابم المصادر بعض تقدر و مروجوها أو مهربوها أو تجارها أو مدمنوها أو المخدرات متعاطو

 جرابم من ٌرتكب ما نصؾ بحوالً اإلدمان علً لئلنفاق البلزمة األموال علً الحصول أجل من أو التعاطً حاالت فً

 . عام بشكل

 

 اختبلؾ علً الدولة به تقوم فٌما االهتمام هذا ٌنعكس و ، اإلدمان بمشكلة األخٌرة السنوات فً االهتمام تزاٌد وقد

 مواجهة سبٌل فً الدولً التعاون طرٌق عن العالمً المستوي علً أو المحلً المستوي علً سواء جهود من أجهزتها

 ثم ، الدولٌة االتفاقٌات ، القانون ، األمنٌة المكافحة:  منها للمقاومة متعددة أشكاال ٌتخذ والذي لها التصدي و الظاهرة هذه

 أو نفسً أو طبً العبلج هذا أكان سواء العبلج و التوعٌة ثم المختلفة بؤشكالها الوقاٌة جهود تتطلبه ما ذلك بعد ما

 . شفابهم بعد المجتمع فً للمدمنٌن اجتماعً استٌعاب إعادة ثم تؤهٌل إعادة أخٌرا و اجتماعً

 

 لمواجهة الوقابٌة و العبلجٌة الجهود فً باإلسهام العلمً البحث مراكز و العلمٌة التخصصات و المهن كافة اهتمت ولقد

 . االجتماعٌة الخدمة مهنة المهن هذه ومن ، المشكلة هذه

 

 : المخدرات إدمان مفهوم

 

 معقدة مركبة صورة إلً ٌصل حٌث المدمن للفرد المهنٌة و االجتماعٌة الحٌاة معه تفسد الذي الحد بؤنه اإلدمان ٌعرؾ

 و الفرد علً السلبٌة التؤثٌرات و الكمٌة زٌادة نحو االتجاه و التعاطً تكرار فً الملحة الرؼبة مثل السمات ببعض تتمٌز

 . به المحٌط االجتماعً الوسط علً

 

 الكحولٌات تناول فً االستمرار إلً فٌها الفرد ٌحتاج التً الحالة بؤنه العالمٌة المعرفة دوابر عرفته اإلدمان و -

 مثل نفسً هذٌان و جسمانٌة بؤعراض أصٌب الفرد عنه توقؾ إذا الذي و االعتٌاد من نوعا ٌصبح وبالتالً والمخدرات

 . العصبٌة التشنجات و الهبلوس

 

 بتنشٌط إما ، لمتعاطٌها النفسٌة الحالة و الذهنً النشاط علً تإثر التً العقاقٌر مجموعة بؤنها المخدرات تعرؾ و -

 تإدي األحوال كل فً وهً ، تخٌبلت و هلوسة من إلٌه تإدي بما أو ، نشاطه بإبطاء أو المركزي العصبً الجهاز

 تنعكس ضارة و متعددة اجتماعٌة مشكبلت إلً تإدي و بالصحة تضر اإلدمان و الملزم التعود من حالة إلً باعتٌادها

 . المجتمع و األسرة و الفرد علً أثارها

 

 ؼٌر فً استخدمت إذا شؤنها من مسكنة أو منبهة جواهر علً تحتوي مستحضرة أو خام مادة كل هً أنها كما -

 المجتمع و بالفرد ٌضر مما علٌها االعتماد أو التعود من حالة إلً تإول أن الموجهة والصناعٌة الطبٌة األؼراض

 . اجتماعٌا و نفسٌا و جسمانٌا
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 : المخدرات تصنٌف

 

ً  المستخدمة المعاٌٌر فً بالػ أثر إنتاجها مناطق و مكوناتها و تؤثٌراتها و المخدرات أنواع لتعدد كان  . تصنٌفها فً أساسا

 

 علٌها أطلق اللون داكنة مخدرات هناك حٌث ، لونها حسب المخدرات قسم الذي التصنٌؾ ذلك تصنٌفاتها أبسط ومن

 و كالهٌروٌن البٌضاء المخدرات علٌها أطلق اللون داكنة لٌست مخدرات و األفٌون و كالحشٌش السوداء المخدرات

 . الكوكاٌٌن

 

 صؽرى أخرى و األفٌون و كالهٌروٌن كبرى مخدرات إلى فقسمها تؤثٌرها أو خطورتها أساس على قسمها من وهناك

 . المهدبات و كالمسكنات

 

ً  األكثر التصانٌؾ ومن  قسمها حٌث العصبً الجهاز على تؤثٌرها أساس على صنفها الذي التصنٌؾ سابقتٌها من وضوحا

 :  ٌلً ما إلى

 

 . الكبتاجون منها التً و أشباهها و االمفٌتامٌنات و القات و الكوكاٌٌن ومنها:  المنشطات أو المنبهات .1

 . السٌكونال و الباربٌتورات ومنها: المهدبات و المنومات .2

 . الهٌروٌن و المورفٌن و األفٌون منها و: المهبطات .3

 

 

 . المهلوس LSD عقار و  الحشٌش زٌت – المارٌجوانا – الحشٌش القنب مشتقات ومنها : المهلوسات

 

 موضوع فً الباحثٌن بٌن علٌه المتفق حكم فً اصبح أنه إال المخدرات تصنٌؾ فً المختلفة العوامل تداخل رؼم و

 : كالتالً وهً أصلها وفق تصنؾ المخدرات أن العقلً الطب و الفسٌولوجً و الفارماكولوجً علماء و المخدرات

 

 : الطبٌعٌة المخدرات. أ 

 

 . القات و الكوكا شجرة نبات و األفٌون و الحشٌش مثل النباتات من المستخرجة المواد وهً 

 

 : ( تخلٌقٌة النصف ) المصنعة المخدرات. ب 

 

 أخرى صورة فً تجعلها التً البسٌطة الكٌمٌابٌة العملٌات بعض علٌها ٌجرى ثم الطبٌعٌة المخدرات من تستنتج وهً

 . الكوكاٌٌن و الهٌروٌن و المورفٌن أمثلتها ومن مختلفة

 

 :  التخلٌقٌة المخدرات. ج 

 

 ، المصنعة و الطبٌعٌة المخدرات تؤثٌر نفس تحدث كٌمٌابٌة مواد عن عبارة إنما و طبٌعٌة أصول إلى ترجع ال التً وهً

 المدمنٌن بٌن تعرؾ أخرى مواد و ، الكبتاجون ضمنها ٌدخل و االمفٌتامٌن أشباه و االمفٌتامٌن و المهلوسات بعض ومنها

 جمٌع عن ٌعبر و ، السعودٌة العربٌة المملكة فً المتداولة المصطلحات أحد ٌعتبر المصطلح وهذا ، ( الروش ) باسم

 المركزي العصبً للجهاز مثبطة حبوب وهً ، ( لؤلدوٌة روش ) شركة من المصنعة للذهان المضادة النفسٌة األدوٌة

 .  اإلدمان سرعة إلى ٌإدي استعمالها سوء و ، الجسم تخدٌر تسبب
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 : اإلدمان أسباب

 

 : منها ، الفرد إدمان إلى تإدي التً األسباب من العدٌد هناك

 

 : نفسٌة أسباب. أ

 

 و االكتباب و القلق و االستقرار عدم و المستمر التوتر و العاطفً االضطراب خاصة و الشخصٌة اضطراب أهمها و

ً  المإلم الواقع من الهروب و القهرٌة الوساوس  المشكبلت و الجنسً الضعؾ أو االرتواء عدم أو التوافق سوء و نفسٌا

 . العنٌفة النفسٌة الصدمات و حلول دون واالنفعالٌة الشخصٌة

 

 : اجتماعٌة أسباب. ب

 

 و الترؼٌب مع التعاطً مواد على الحصول تٌسٌر و اإلؼراء و للضؽط الخضوع و المدمنٌن من السوء رفاق أهمها و

 الرقابة نقص و لؤلبناء الزابد التدلٌل و التجرٌب سبٌل على الفضول و االستطبلع حب إلى باإلضافة التهدٌد و الترهٌب

ً  األمن عدم و المستمر، العمل ضؽط و العمل لبٌبة السٌبة الظروؾ و للمدمنٌن األعمى التقلٌد و تصرفاتهم على  و مادٌا

 ً  و التعاطً مادة توافر و ، الفراغ وقت فً التسلٌة و اللهو و المتعة عن المستمر البحث و الدٌنٌة التربٌة نقص و اقتصادٌا

 اختبلل و الدٌنٌة القٌم ضعؾ و األسرة داخل األخبلقً االنحبلل و األبناء مصروؾ زٌادة و األسرة دخل حجم كبر

 . األسرة عن بعٌداً  األبناء إقامة و الطبلق و االنفصال و للهجر نتٌجة األسرة تفكك و الزواجً التوافق سوء و االنضباط

 

 ( :بٌولوجٌة) حٌوٌة أسباب. ج

 

 : أهمها و

 

 . به الجسم تسمم درجة إلى طبٌا به المسموح العقار استخدام إساءة أي ؛ العقار على الجسم اعتماد.1

 اآلالم و تعصٌةالمس أو المزمنة األمراض فً خاصة ، للمرض الجسمً األلم من التخلص محاولة و الجسمٌة اآلالم.2

 . الجسٌمة اآلالم لتهدبة المستمر العبلج حالة فً خاصة و المتكررة

 " طبٌة وصفة " دون الصٌدلٌات من الطبٌة العقاقٌر صرؾ سهولة.3

 

 : اإلدمان آثار

 

ً  اإلدمان آثار تتعد  ً  و جسٌما ً  و نفسٌا  : آثارها ألهم عرض ٌلً فٌما و ، اجتماعٌا

 

 : الجسمٌة اآلثار. 1

 

 و الشوكً الحبل و المخٌخ و المخ خاصة العصبً الجهاز فً ٌحدث ما أخطرها سٌبة جسمٌة آثار لئلدمان أن المإكد من

 التنفسً الجهاز و الدوري الجهاز مثل الجسم أجهزة سابر وظابؾ على مباشرة و سٌبة آثار كذلك لئلدمان و ، األعصاب

 المناعة نقص ) اإلٌدز و الكبد و الصدر و القلب و الدم أمراض مثل بؤمراض تصاب حٌث ، الهضمً الجهاز و

 ٌحدث وقد ، الجنسً الضعؾ و التشنج و الرعشة و الصرع تشاهد التً األخرى السٌبة الجسٌمة اآلثار ومن(.  المكتسب

 . اإلدمان مادة من زابدة جرعات تعاطً نتٌجة الحاالت بعض فً المفاجا الموت
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 : االجتماعٌة اآلثار. 2

 

 السلوك فً االنخراط و األسرة تفكٌك و اإلهمال و التعاطً مادة عن البحث سلوك هٌمنة لئلدمان االجتماعٌة اآلثار من

 ربما و ، البطالة و اإلنتاج انخفاض و للحوادث التعرض و العنؾ و السرقة و الجنسٌة األمراض من المعاناة و اإلجرامً

 . الدعارة على اإلقبال

 

 : السٌاسٌة اآلثار. 3

 

 من عصبة وهم ، التعاطً مواد فً التجار و الصناع و الزراع سطوة و ظهور إلى اإلدمان و التعاطً انتشار ٌإدي

 و خطط ذات شبكات ٌكونون ، التنظٌم من عال مستوى على وهم العالمً و اإلقلٌمً و المحلً المستوى على األشرار

 و ، المشروع ؼٌر للكسب إنسانٌة ال أسالٌب الشبكات هذه تنتهج و ، سٌاسٌة و اقتصادٌة اتجاهات ولها مدروسة أسالٌب

 سٌاسٌة دوافع إلى تصل قد متنوعة بدوافع البلمباالة إشاعة و األفراد إرادة سلب و الشباب تحطٌم بعضها ٌستهدؾ

 . مستهدفة معٌنة دول قوى إضعاؾ تستهدؾ

 

 : المخدرات مدمنً مع االجتماعً االخصائً أدوار

 

 : كتالً المدمنٌن مع االجتماعً األخصابً أدوار توقع ٌمكن

 

 الخاصة المختلفة المإسسات فً االجتماعٌة الخدمة فً االجتماعً األخصابً ٌإدٌها التً األعمال و المسبولٌات -1

 . المهنٌة الممارسة مستوٌات من مستوي أي علً اإلدمان برعاٌة

 . تعافٌه من تحد التً الصعوبات و للمواقؾ الفعالة المواجهة علً أسرته و المدمن مساعدة -2

 . المدمن باحتٌاجات المرتبطة البٌانات تحلٌل و وتصنٌؾ جمع -3

 . المدمنٌن لمساعدة استخدامها ٌمكن التً الموارد لتحدٌد أبحاث إجراء -4

 . بالمإسسة العمل فرٌق ٌحتاجها التً البٌانات توفٌر فً المساهمة -5

 . للمدمنٌن تقدم التً الخدمات تقدٌم كفاءة زٌادة فً المساهمة -6

 . االجتماعً االخصابً بها ٌعمل التً المإسسة فً المتاحة الموارد استثمار فعالٌة زٌادة -5

 . المدمنٌن مشكبلت و احتٌاجات طبٌعة فهم علً العمل فرٌق مساعدة -8

 . مشاعرهم و أنفسهم عن التعبٌر فً المدمنٌن مساعدة -9

 . التعافً عملٌة تعوق معوقات أي إلزالة التدخل -15

 . لها ٌتعرضون التً المشكبلت لمواجهة الذاتٌة قدراتهم استخدام علً المدمنٌن مساعدة -11

 . المجتمع األخرى األنساق بٌن و بٌنه ترابط إقامة علً المدمنٌن مساعدة -12

 . بالمجتمع المختلفة األنساق و المدمنٌن بٌن جدٌدة عبلقات بناء و التفاعل تٌسٌر -13

 . جدٌد من لئلدمان ٌعودوا ال حتى المتعافٌن لمساعدة إنجازها فً المساهمة و خطة بوضع القٌام -14

 . أهدافها لتحقٌق للمدمنٌن المقدمة الخدمات أشكال تطوٌر علً للعمل العلمٌة بالدراسات القٌام -15
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 ) الالسواء الٌجابً (

 ) الموهوبون (

  

 من هو الموهوب وما هً الموهبة ؟

   
الموهبة فهً قدرة متمٌزة و ذاتٌة ، ولكنها تتمٌز بالخصوصٌة و الموهبة تختلؾ عن الهواٌة فالموهبة توجد لدى الفرد ، 

 منذ نشؤته لكنها تتبلور عن طرٌق التدرٌب و التزود بالمعرفة .  

تناسبها مع إمكانٌات  قاربها ولكن البد أن نراعً مسؤلة ت نخلقها داخل نفوس األطفال و أما الهواٌة فنستطٌع أن نكتسبها و

ً إٌجابٌاً دور الهواٌة تلعب الموهبة و رؼباته و الطفل و  .  فً حٌاة اإلنسان فهً تساعده علً تحقٌق ذاته ا

قدرات ؼٌر عادٌة أو أداء متمٌز عن بقٌة أقرانه فً مجال أو أكثر من المجاالت  الموهوب هو من وهب استعدادات و

العام  ، إن الطفل الموهوب ٌتصؾ بنمو لؽوي ٌفوق المعدل النظر عن زمن اكتشاؾ الموهبةالتً ٌقدرها المجتمع بؽض 

 .  تنوع كبٌر فً المٌول فضول ؼٌر عادي وو رإٌة العبلقات ،  قدرة على التعمٌم و و مثابرة فً المهمات الصعبة و

النواحً ولدٌه قدرات عقلٌة عالٌة ولدٌه هو الشخص الذي ٌظهر أداء متمٌزا فً جمٌع  فالتعرٌؾ النظري للموهوب :

ٌتمتع بقدرات  حل المشكبلت و كذلك هو الذي لدٌه قدرة على اإلبداع و قدرة على التحصٌل فً مختلؾ المجاالت و

 .   بشكل دابم كذلك ٌستطٌع تطوٌر نفسه باستمرار و ٌتمتع بااللتزام و االستقبللٌة فً التفكٌر و قٌادٌة و

 
  : ز عن غٌرهالموهوب شخص متمٌ

                                 لدٌه قدرات عقلٌة .  -             لدٌه قدرات إبداعٌة عالٌة .  -                          . ٌتمتع بؤداء متمٌز -

 . استقبللٌة فً التفكٌرلدٌه  -                   ٌتمتع بقدرات قٌادٌة    -             لدٌه قدرة على حل المشاكل .   -

 ٌطور نفسه باستمرار .   -                            ٌتمتع بااللتزام .  -

 
 : خصائص الموهوبٌن

،  أدرك اإلنسان منذ فجر اإلنسانٌة وجود فروق عقلٌة بٌن األفراد قد تعلو ببعضهم فتصل بهم إلى مراتب اإلبداع

 العكس قد ٌحدث حٌث توجد اختبلفات واضحة بٌن الناس فً القدرات و ، و القٌادة ، و ، الحكمة ، االكتشاؾ االختراع

  لون . وزن و الذكاء مثلما تظهر علٌهم اختبلفات فً الصفات الجسمٌة من طول و الموهبة و

 
 : ٌلًمن أهم هذه الخصابص ما ،  التً تظهر علٌهم فً مرحلة الطفولة ٌتسم الموهوبٌن بمجموعة من الخصابص و و *
 
 

، وهذه  القدرة على تولٌد األفكار ، و فهم المعانً فهم ٌمتلكون قدرات هابلة على التفكٌر و : قدرة متمٌزة على التفكٌر -

 .   ما هو علٌهمالقدرات تجعل الموهوب ٌبدو أكبر سنا  

 إلقاء األسبلة العمٌقة و ووهذا الفضول ٌدفعهم إلى التعرؾ على كل ما حولهم  : الرغبة فً الفهم الفضول العلمً و -

 .  التفاعل فقط ٌدفعهم هذا الفضول دفعا إلى الرؼبة فً فهم طبٌعة ما حولهم ولٌس مجرد المشاهدة و ، و اكتشاؾ أنفسهم

، ٌساعدهم على  فهم ال تستهوٌهم ؼالبا  األشٌاء المعتادة بل ٌبحثون عن كل ما هو مثٌر : البحث عن كل ما ٌثٌر عقولهم -

 تجعلهم ٌشعرون بالملل إزاء النشاطات العادٌة ، و قدرة متطورة على التعلم بسرعة تفوق أقرانهم ذاكرة قوٌة وذلك 

  .لذلك فهم ٌحتاجون لتوفٌر بٌبة محفزة على أساس تقٌٌم مسبق لمعارفهم  ،المعتمدة على الفصل 
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هذه الرؼبة تجعل عقله متطورا  كثرأ  فضل وفالموهوب لدٌه رؼبة دابمة بتحقٌق األ : الرغبة فً تحقٌق ما هو أفضل -

 ، مما ٌإدي إلى الشعور بالخٌبة أمام حقٌقة أن تطلعاته و ، حٌث ٌصبح جسده قاصرا  على تلبٌة متطلبات عقله من جسده

، لذا فهو ٌحتاج للتدرٌب على مهارات وضع  ٌنمو رؼباته فً تحقٌق ما هو أفضل تحتاج إلى الوقت لكً ٌنضج جسمه و

 . بذلك نجنبه بعضا من خٌبة األمل ، و اته حتى ال ٌحاول إنجاز العدٌد من المهام فً الوقت نفسهأولوٌ

، كل جزء فٌه  مركبا بطرٌقة دقٌقة حٌث ال ٌستطٌع رإٌة ما حوله إال عملٌات التفكٌر المركبة : الرغبة فً الدقة و -

، فهو  ، مما ٌجعل عبلقاته االجتماعٌة فً خطر خاطا ، وهذا ما ٌدفعه إلى لفت النظر إلى كل ما هو ٌعتمد على اآلخر

 .   للتخفٌؾ من وطؤة انتقاداتهم ٌحتاج التدرٌب على طرق التعبٌر المقبولة اجتماعٌا

حساسٌة  ، ولدٌه حساسٌة عاطفٌة و فالموهوب سرٌع التؤثر من الصؽر الحس األخالقً المبكر : الحساسٌة المفرطة و -

، أما الحساسٌة الفكرٌة فتظهر  العاطفٌة تظهر فً ردود الفعل العنٌفة ضد أي انتقاد ٌوجه إلٌه ، فالحساسٌة فكرٌة عالٌة

 .   طرح أسبلة ٌحار البالؽون فٌها ، و فً اهتمامه المبكر بالجانب األخبلقً

 المعضبلت و ٌنظر الموهوب نظرة تحلٌلٌة لؤلمور فهو قادر على تفكٌك الوعً الحاد بالذات : القدرة على التحلٌل و -

، مما ٌعرضه أحٌانا  إلى  ٌنسحب ذلك حتى على ذواتهم إلى حد االنتقاد الحاد لها ، و رإٌة أجزابها على حدة

 .   الموهبة الضؽوطات النفسٌة كلما زادت درجة التفوق و

،  ؼٌرهم على حد سواءٌنفعل الموهوبون بالظلم الواقع علٌهم أو على  مساءلة رموز السلطة : اإلحساس بالمظلومٌة و -

 .   الخوض فً النقاشات حول القضاٌا المختلفة رموز السلطة و وهذا اإلحساس بالظلم ٌدفعهم إلى مساءلة القوانٌن و

 

 ، أشارت بعض الدراسات إلى إمكانٌة وجود بعض المشكبلت االجتماعٌة و نتٌجة لتلك الخصابص المتمٌزة للموهوبٌن و

ٌمكن تصنٌؾ المشكبلت التً ٌعانً منها الموهوبٌن إلى ثبلثة  ، و هذه الفبة بالمجتمع العاطفٌة لدى االنفعالٌة و

 :   مجموعات هً

 

  : مشكالت الموهوبٌن
 
 التقٌٌم و أسالٌب التعلٌم و التحصٌل الدراسً و وهً تلك المشكبلت المرتبطة بالمناهج الدراسٌة و : مشكبلت معرفٌة -أ

 . الطلبة الموهوبٌن فً المراحل الدراسٌة المختلفة التجمٌع التً ٌواجهها

الذي  التحصٌل الدراسً ، و دنًتمنها أٌضا   المعرفٌة و منها عدم كفاٌة المناهج الدراسٌة العامة وفقا  خصابصهم و

ٌة للطالب بٌن أي مإشر من المإشرات االختبارٌة للقدرة العقل ٌرتبط بوجود فجوة بٌن األداء فً االمتحانات المدرسٌة و

 .   الموهوب

 ترجع عادة للحساسٌة المفرطة و ، و تتمثل فً وجود مشكبلت تكٌفٌة حادة للطلبة الموهوبٌن و:  مشكبلت انفعالٌة -ب

كثٌرا   ، و االجتماعً بشكل عام المدرسً و الحدة االنفعالٌة فً تعامل الموهوبٌن مع ما ٌدور فً محٌطهم األسري و

، كما ٌتمٌز معظمهم بحدة  فرح فً مواقؾ قد تبدو عادٌة لدى ؼٌرهم من الطلبة العادٌٌنما ٌشعرون بالضٌق أو ال

مع  البٌت و ٌعانون من جراء ذلك مشكبلت فً المدرسة و ، و االنفعاالت فً استجاباتهم للمواقؾ التً ٌتعرضون لها

 .   الرفاق

مهنٌة عدٌدة نظرا  ٌستطٌعون النجاح فً حقول دراسٌة وتتحدد فً أن معظم الطلبة الموهوبٌن  و:  مشكبلت مهنٌة -ج

إال أنه ربما ٌقود  – بقدر ما هو حالة إٌجابٌة –إال أن تعدد الخٌارات الدراسٌة المتاحة لهم  ، اهتماماتهم لتنوع قدراتهم و

لك أن الطالب ذ ، اإلحباط عند مواجهة موقؾ االختٌار مع نهاٌة مرحلة الدراسة الثانوٌة بوجه خاص إلى حالة من

،  الموهوب البد أن ٌختار هدفا  مهنٌا  واحدا وٌحٌد أو ٌلؽً قابمة من الخٌارات الممكنة التً ٌستطٌع النجاح فٌها

 .  المٌول تحدٌدا  لهامش عرٌض من االهتمامات و تقٌٌدا و والشك أن اختٌار مهنً واحد ٌشكل
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 : احتٌاجات الموهوبٌن 

 ٌحدد فً : ، و ٌوجد تصنٌؾ ثبلثً الحتٌاجات الموهوبٌن 

 

  : االحتٌاجات النفسٌة. 1  

 . إدراكها الوعً بها و الحاجة إلى االستبصار الذاتً باستعداداتهم و -

 . قدراتهم الحاجة إلى االعتراؾ بمواهبهم و -

 .الحرٌة فً التعبٌر الحاجة إلى االستقبللٌة و -

 . الذاتالحاجة إلى توكٌد  -

 . التقبل من اآلخرٌن و الحاجة إلى الفهم المبنً على التعاطؾ -

 . أفكارهم الحاجة إلى احترام أسبلتهم و -

 .  عدم التهدٌد الحاجة للشعور باألمن و -

 .   الحاجة إلى بلورة مفهوم موجب عن الذات -

 

 

 : المعرفٌة االحتٌاجات العقلٌة و. 2 

 . التجرٌب االكتشاؾ و الحاجة إلى االستطبلع و -

 . المعرفة استثمار مصادر التعلم و الحاجة إلى مهارات التعلم الذاتً و -

 . التفوق الحاجة إلى المزٌد من التعمق المعرفً فً مجال الموهبة و -

 . التعلم أسلوبهم الخاص فً التفكٌر و أنشطة تربوٌة متحدٌة الستعداداتهم و الحاجة إلى مناهج تعلٌمٌة و -

 .   البحث العلمً الحاجة إلى اكتساب مهارات التجرٌب و -

 

 

 : االحتٌاجات االجتماعٌة. 3 

 . تواصل صحً مع اآلخرٌن و الحاجة إلى تكوٌن عبلقات اجتماعٌة مثمرة -

 .كٌفٌة التعامل مع الضؽوط  الحاجة إلى اكتساب المهارات التوافقٌة و -

 . الصعوبات االنفعالٌة الحاجة لتنمٌة مهارات مواجهة المشكبلت و -

 . ، تسمح بتعلمهم من أشخاص لهم االهتمامات نفسها الحاجة لوجود بٌبة اجتماعٌة محفزة -

 . الحاجة لتعلم أسالٌب اتخاذ القرارات السلٌمة فً إطار القدرة على طرح البدابل -

 .   المستقبل الحٌاة و التخطٌط السلٌم للعبلقات و -
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 : جتماعً المدرسً فً رعاٌة الطلبة الموهوبٌناألخصائً االتصور مقترح لدور 

اإلمكانٌات    ، تحقٌق االستفادة من الموارد و ٌستهدؾ دور األخصابً االجتماعً المدرسً فً رعاٌة الطلبة الموهوبٌن

 الفبة منمهارات تلك  تذلٌل الصعاب التً تحول دون تنمٌة قدرات و المتاحة بمجتمع المدرسة ألقصى قدر ممكن و

 . مجتمع الطلبة بالمدرسة

بجانب قٌام األخصابً االجتماعً المدرسً بالعملٌات المهنٌة المنوط بها فً تقدٌم الرعاٌة االجتماعٌة لمجتمع الطلبة فً 

رعاٌة  فانه ٌقوم بتقدٌم -ٌستفٌد من تلك العملٌات المهنٌة  حٌث ٌعتبر مجتمع الطلبة الموهوبٌن جزء منه و –المدرسة 

   -: ذلك فً إطار قٌامه بالمسبولٌات التالٌة خاصة لمجتمع الطلبة الموهوبٌن بالمدرسة و

 :  النسق المستهدف ( التعامل مع الطالب الموهوبٌن أنفسهم  ) -: أوال

 
الموهوبٌن من الطبلب فً المدرسة من خبلل األنشطة االجتماعٌة التً تتٌح تفاعل الطبلب مع  اكتشاؾ الفابقٌن و -١

 . تنفٌذ األنشطة البلصفٌة تخطٌط و و أولٌاء األمور بالمجتمع المحلً مع إدارة المدرسة و بعضهم ومع معلمٌهم و

            المساهمة فً إجراء االكتشاؾ المبكر لحاالت التفوق عن طرٌق استخدام األسالٌب المتعارؾ علٌها فً ذلك مثل  -٢

 " .مبلحظات الوالدٌن  اختبارات التفكٌر اإلبداعً ، مقاٌٌس الذكاء ، مٌن ،مبلحظات المعل، االختبارات التحصٌلٌة  "

 و، القٌام بالدراسة االجتماعٌة الشاملة لهم  إقامة عبلقة مهنٌة و توثٌق الصبلت بهم و االتصال بهإالء الطبلب و -٣

 .  البطاقات التتبعٌة الخاصة بهم استٌفاء السجبلت و إنشاء و

  التؽلب علٌها العمل على مساعدتهم فً مواجهتها و التعامل المهنً مع أي مشكبلت تواجههم و تتبع هإالء الطبلب و -٤

استمرار  تنفٌذ ما ٌراه من مشروعات أو خدمات تقدم للطبلب الموهوبٌن بما ٌكفل نمو قدراتهم و تخطٌط و اقتراح و -٥

 .   تفوقهم

 تقدٌم الخدمات الفردٌة التً مناقشتهم فً سبل رعاٌتهم و اصة بهإالء الطبلب واالتصال بالهٌبة التدرٌسٌة الخ -٦

 .   ٌحتاجون إلٌها

توظٌؾ أسالٌب الممارسة المهنٌة المختلفة فً الخدمة االجتماعٌة لمساعدة نسق الطبلب الموهوبٌن على  استخدام و -7

وفقا للمنظور  االجتماعٌة فً ضوء عبلقاتهم باألنساق األخرى المحٌطة ، المعرفٌة العقلٌة و ، إشباع احتٌاجاتهم النفسٌة

 .  االٌكولوجً البٌبً و

  : التعامل مع نسق المدرسة ثانٌا :

 
 و  جمٌع العاملٌن المسبولٌة التضامنٌة داخل مجتمع المدرسة الواحدة بٌن اإلدارة المدرسٌة و تنشٌط روح التعاون و -١

 ، بما ٌضمن تلبٌة احتٌاجات مجتمع الطلبة بصفة عامة و أنفسهم للنهوض بالعملٌة التعلٌمٌةالطلبة  أولٌاء األمور و

  . احتٌاجات الموهوبٌن منهم بصفة خاصة

  . التروٌجٌة الثقافٌة و االجتماعٌة و العلمٌة و الرٌاضٌة و األنشطة المدرسٌة الفنٌة و وضع إستراتٌجٌة للبرامج و -٢

 و  ، ، ٌشارك فٌه أعضاء الهٌبة التدرٌسٌة بالمدرسة أسس رعاٌتهم الموهوبٌن و ل التفوق وإعداد برنامج شامل حو -٣

تطبٌق أنسب الوسابل العلمٌة فً  اكتساب المهارات التً تثري تعاملهم من الطبلب الموهوبٌن و ذلك لتبادل اآلراء و

 .  رعاٌتهم
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 و  استعداداتهم لتتناسب مع قدرات الطبلب الموهوبٌن و، االهتمام بتعدد األنشطة البلصفٌة داخل نسق المدرسة  -٤

 .     مٌولهم المتنوعة

المنهج الدراسً خصوصا بما ٌشبع احتٌاجات  اقتراح ما ٌلزم لتحسٌن مناخ العمل فً مجتمع المدرسة عموما و -٥

 . الطبلب الموهوبٌن

 

 : التعامل مع النسق المحٌط ثالثا :
 

المدرسً    ٌقوم األخصابً االجتماعً و" نسق المجتمع المحلً المحٌط بالمدرسة ،  األسرةنسق  "  بالنسق المحٌطٌقصد 

   -: بالتعامل مع النسق المحٌط لتوفٌر الرعاٌة للطلبة الموهوبٌن من خبلل ما ٌلً

 
 
 التعامل مع نسق األسرة : -أ

 
،  المدرسٌن بٌن اإلدارة و الموهوبٌن بصفة خاصة و عقد اللقاءات المستمرة بٌن أولٌاء أمور الطلبة بصفة عامة و -1

 . أهمٌة رعاٌة األسرة ألبنابها الموهوبٌن لتعمٌق مفهوم التفوق و

 المتفوق لٌس بالضرورة أن ٌكون متفوقا فً كل المجاالت .    التؤكٌد ألولٌاء أمور الطلبة أن الطالب الموهوب و -2

التقدٌر ،  االهتمام ، و و التفهم ، الحنان و و كالدؾء ،، عاملة الوالدٌة السوٌة تبصٌر أولٌاء األمور بؤهمٌة أسالٌب الم -3

 .  مساعدته فً مواجهة ما ٌعترضه من مشكبلت المتفوق و التشجٌع فً نمو شخصٌة أبنهم الموهوب و المساندة و و

  
 
 : التعامل مع نسق المجتمع المحلً المحٌط بالمدرسة -ب

 
المإسسات  تحفٌز بعض االتصال بمصادر تموٌل إضافٌة متمثلة فً إسهام و االجتماعً بالبحث وأن ٌقوم األخصابً  -1

المعنٌة فً المجتمع المحٌط بالمدرسة على المشاركة المالٌة أو العٌنٌة فً تكلفة البرامج ؼٌر التقلٌدٌة المنفذة لفبة 

 . الموهوبٌن من الطلبة

 التً ٌمكن تموٌل األنشطة البلصفٌة و مراكز البحثٌة من أجل استضافة وال المإسسات و االتصال ببعض المصانع و -2

 .     تنفٌذها خارج مجتمع المدرسة للطبلب الموهوبٌن

 خلق حوار البارزٌن فً المجتمع المحٌط بالمدرسة حول القضاٌا المجتمعٌة المعاصرة و تنظٌم لقاءات مع القادة و -3

 . هإالء القادة للتفاعل االٌجابً مع قضاٌا مجتمعهم المتمٌزٌن و بناء مع الطلبة الموهوبٌن و

  أنشطة الطلبة الموهوبٌن فً االحتفاالت القومٌة التً ٌقٌمها المجتمع ببعض برامج و المشاركة فً المعارض و -4

 . الخ .... عٌةاجتما / مسرحٌة / زراعٌة / تكنولوجٌة / فنٌة / رٌاضٌة مجاالت النشاط المدرسً المختلفة علمٌة  /

 . االستفادة من وسابل اإلعبلم على مستوى المجتمع المحلً المحٌط بالمدرسة لوضع صورة صحٌحة للتفوق -5

نشرها على أهالً المجتمع لدعم الجهود  تبنى موهبتهم فً المجاالت المختلفة و أهمٌة االهتمام برعاٌة الموهوبٌن و و 

 . المبذولة فً ذلك


