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  ...صح وإرشاد لنا لما قدمته من إسھم وعون ون
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  الفصل األول
  وأهميتها مشكلة الدراسة

  :المحتوى 
  

 مقدمة 

 .وأهميتها مشكلة الدراسة : أوًال  

 .الدراسات السابقة  

  .أهمية الدراسة : ثانيًا  

 .أهداف الدراسة :ثالثًا  

  .تساؤالت الدراسة : رابعًا  

 .مفاهيم الدراسة : خامسًا  

 

  
  :مقدمة 

تعد األسـرة هـى الوحـدة اإلجتماعيـة األولـى التـى ينشـأ فيهـا الطفـل ويتفاعـل مـع أعضـائها وهـى التـى 
سلوكه وبهذا فهى تسـعى إلـى تحقيـق تسهم بالقدر األكبر فى اإلشراف على نموه وتكوين شخصيته وتوجيه 



الطمأنينـــة ألفرادهـــا والتـــى ســـيعود علـــى المجتمـــع بالتقـــدم والنمـــو ولهـــذا تـــولى المجتمعـــات االهتمـــام األكبـــر 
  .لقضايا األسرة والطفولة سواء على المستوى الدولى أو المحلى 

  

ل للمجتمـــع ككـــل فاالهتمـــام باألســـرة والطفولـــة مـــن المجـــاالت الهامـــة لـــيس بالنســـبة للفـــرد فحســـب بـــ
فطبيعية إستقرار األسرة وتوزان بنائها الجسـدى يتوقـف علـى قـدرتها علـى إشـباع الحاجـات األسـرية ألفرادهـا 
وتختلــف درجــة اإلشــباع بــإختالف تــوازن بنائهــا علــى حســب ثقافتهــا وطبيعــة أفرادهــا وقــدرتها علــى مواجهــة 

  .التهديد وحسب الظروف والمتغيرات التى تتعرض لها األسرة 
  

فمشكلة الطفـل المعـاق سـمعيًا مـن المشـكالت بالغـة التعقيـد حيـث تسـهم عناصـر متعـددة فـى تشـكيل 
اآلثار الشخصية واإلجتماعية المترتبة على تلك المشكلة سواء للطفل نفسه أو للمحيطين به خاصة األسـرة 

ارجى المحـــيط والمجتمـــع ومـــن بـــين هـــذه العناصـــر اإلتجاهـــات الســـلبية التـــى تســـود المجتمـــع األســـرى والخـــ
كيــف يمكــن مســاعدة كــل مــن الطفــل المعــاق وأســرته علــى مواجهــة : والطفــل المعــاق والتســاؤل الــذى يطــرح 

التحــديات التــى تــأتى بهــا اإلعاقــة الســمعية ؟ والتخفيــف مــن المشــكالت التــى تــنجم عــن التفاعــل الســلبى مــع 
   تلك اإلعاقة ؟

  
  
  
  

  :مشكلة الدراسة 
لفئات التى ينحرف زويها بشـكل أو بـآخر فـى القـدرة السـمعية بالمقارنـة تعد فئة المعاقين سمعيًا من ا

بأقرانهم العاديين ، وأن المتأمل فى أدبيات التربية الخاصة يجد أن هـذه الفئـة تعـانى الكثيـر مـن المشـكالت 
  )١(.محيطة بالمعاق سمعيًا منها ما هو متعلق بطبيعة اإلعاقة ومنها ما هو متعلق بالعوامل البيئية ال

   

رغم التقــــدم العلمــــى الهائـــل فــــى العصــــر الحــــديث وظهـــور العديــــد مــــن التقنيـــات الحديثــــة فــــى كــــل فـــ
التـــى تـــؤدى إلـــى النهـــوض بالعناصـــر اإلنســـانى إال أنـــه هنـــاك بعـــض القضـــايا والمشـــكالت إلـــى المجـــاالت 

  )٢( .تضافر الجهود للتصدى لها وٕايجاد الحلول المناسبة التى تساعد على حل المشكلة 
  



ل اإلعاقة السمعية أهمية خاصة فى مجـال الرعايـة اإلجتماعيـة لـذوى اإلعاقـات وذلـك نظـرًا لمـا وتمث
تمثله حاسة السمع من أهمية ، فالصمم يحرم الشخص من وسيلة إدارك مـا يجـرى حولـه أو مـا يقتـرب مـن 

  .ذلك التعبير عن النفس والتلقى عن اآلخرين 
  

ا يطلق عليه اإلتصـال وأسـاس عمليـة أخـرى لهـا أهميتهـا ومواصلة هذا التلقى ال يتم إال من خالل م
هى عملية التفاعل اإلجتماعى وما يتصل بقيام العالقات بين األشخاص وهى تلك العالقات المسـئولة عـن 

  )٢( .القيام بالحياة اإلجتماعية الفعالة 
  
  
  ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

، رسـالة دكتـوراه ، غيـر منشـورة ، جامعـة  التدخل المهنى للخدمة اإلجتماعية وتنمية مهـارات التواصـل لـدى أسـر المعـاقين سـمعياً : حمادة أحمد السيد عبـدالجواد  - ١
  . ٢٤، ص ٢٠١٤الفيوم ، كلية الخدمة اإلجتماعية ، 

 المرجع السابق - ٢

، رسـالة ماجسـتير ، غيـر منشـورة ،  دور الخدمة اإلجتماعية فـى التخفيـف مـن حـدة معوقـات المسـاندة اإلجتماعيـة للمعـاقين سـمعياً : فى أحمد عبدالعزيز مصـط - ٣
 .٣، ص ٢٠١٤جامعة الفيوم ، كلية الخدمة اإلجتماعية ، 

  

د وق تصرفاته وتضايقه وتجعله يبتعـسة األمل تواجهه صعوبات كثيرة تعوعندما يلتحلق األصم بمدر 
عند المدرسة ، ومن الضرورى أن نقوم بتأهيلة نفسيًا فى هذه الحالة وتأهيـل المعـاق لكـى يسـتطيع األبتعـاد 

  )١( .عن األسرة فترة من الوقت 
  

بأن حرمان المعاق سمعيًا من حاسة السمع ، باإلضافة إلـى  ١٩٩٢ عبدالعزيز الشخصيوقد ذكر 
أكثــر عرضــه لكثيــر مــن المشــكالت ، حيــث يجــد نفســه  اإلتجاهــات الســالبة نحــوه مــن المحيطــين بــه تجعلــه

لزامــًا عليــه أن يكــافح للتغلــب علــى مــا يواجهــه مــن مشــكالت مــع أقرانــه العــاديين ممــن ال يفهمــون ظروفــه 
وطبيعة إعاقته أو ممن ال يستطيعون التواصل معه بنجاح ، األمر الذى قد يدفعه إلـى الحـد مـن مسـتويات 

  )٢( .طموحه تجنبًا للفشل واإلخفاق 
  

إلـى أن المعـاقين سـمعيًا أكثـر عرضـة للضـغوط النفسـية  ٢٠٠١يوسف القريـوتى وآخـرون ويـذهب 
والقلــق وٕانخفــاض مفهــوم الــذات ، باإلضــافة إلــى أنهــم عرضــه لنوبــات القلــق ، وذلــك بفعــل الصــعوبات التــى 

ظهـرون مـيًال يواجهونها فى التعبير عن مشاعرهم ، لذا نجدهم يعبـرون عـن غضـبهم وٕاحبـاطهم بعصـبية وي
مــن أن الصــم أكثــر مــيًال ) ١٩٩٣(أكثــر للعــدوان الجســدى ، وهــذا يتفــق مــع مــا توصــل إليــه رشــاد موســى 

  )٣( .للسلوك العدوانى 
  



ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ   ــــــــــــــــــ

، رسـالة الممارسة العامة فى الخدمة اإلجتماعية لتوعية األسرة بأساليب المعاملة الوالدية السـوية لألبنـاء المعـاقين سـمعيًا :  إلهام عبدالخالق محمد إبراهيم - ١
 . ٢٥/٢٦/٢٧، ص ٢٠٠٩ماجستير ، غير منشورة ، كلية الخدمة اإلجتماعية ، جامعة الفيوم ، 

،  لنشـاط الزائـد لــدى العديـد مـن األطفــال سـمعيًا وعالقتهمـا باســلوب رعايـة هـؤالء األطفــالدراسـة لكــل مـن السـلوك التكيفــى وا: عبـدالعزيز السـيد الشخصـى  - ٢
 . ١٠٢٣، جامعة عين شمس ، ص  ١٩٩٢، إبريل ،  ٣٠-٢٨،  رعاية الطفولة فى عقد حماية الطفل المصرى" المؤتمر السنوى الخامس للطفل المصرى 

، رسـالة دكتـوراه ، غيـر منشــورة ،  ة اإلجتماعيــة وتنميـة مهـارات التواصـل لــدى أسـر المعـاقين ســمعياً التــدخل المهنـى للخدمـ: حمـادة أحمـد السـيد عبـدالجواد  - ٣
  . ٢٤، ص ٢٠١٤جامعة الفيوم ، كلية الخدمة اإلجتماعية ، 

إلى أن المعوقين سمعيًا يعانون من العديد من المشـاكل وفقـًا لقائمـة  ٢٠٠٢على حنفى وقد توصل 
  :وهى بالترتيب كما يلى ًا كما يدركها المعلمون التى أعدها الباحث ، تقدير مشكالت المعاقين سمعي

  المشكالت اإلجتماعية. 

  المشكالت المرتبطة بالعمليات العقلية. 

  المشكالت المرتبطة بالتحصيل الدراسى والمهارات األكاديمية 

  المشكالت المرتبطة بسلوك أعضاء المجتمع. 
 

باإلضافة إلى أن هنـاك  حًا فى المراحل العمرية األكبر سناً وتظهر هذه المشكالت بشكل أكثر وضو 
إختالفــات فــى هــذه المشــكالت بــإختالف درجــة الفقــد الســمعى فــإن إخــتالف المشــكالت اإلجتماعيــة المرتبــة 
األولى مـن بـين مشـكالت المعـوقين سـمعيًا كمـا يـدركها األخصـائيين ، إنمـا يرجـع إلـى أن لإلعاقـة السـمعية 

لـى الفـرد فتحـد مـن قدراتـه علـى أداء أدواره اإلجتماعيـة بسـبب مشـكلة التواصـل مـع اآلخـرين ، تأثيرًا كبيرًا ع
حساسيته وشعوره بالنقص وفقدان وعدم معرفة المحيطين به بطرق التواصل مع الصم مما يؤدى إلى زيادة 

لتفاعــل مــن أن تتضــائل فــرص ا ١٩٩٦عبــداللطيف القريطــى  ، وهــذا يتفــق مــع مــا ذكــره )١(الثقــة بــالنفس 
والمشاركة اإلجتماعية بين المعاقين سمعيًا والعاديين إنما يرجع إلى إفتقـادهم لغـة التواصـل اللفظـى ، والتـى 
ـــًا ســـمعيًا ســـواء  ـــة واإلنطـــواء وأقـــل توافق تقـــودهم إلـــى جعلهـــم أكثـــر نزوعـــًا إلـــى اإلنســـحاب ومـــيًال إلـــى العزل

  )٢( .الشخصى واإلجتماعى 
  

ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ   ــــــــــــــ

 مرجع سبق ذكره،  التدخل المهنى للخدمة اإلجتماعية وتنمية مهارات التواصل لدى أسر المعاقين سمعياً : حمادة أحمد السيد عبدالجواد  - ١

 مرجع سبق ذكره،  من حدة معوقات المساندة اإلجتماعية للمعاقين سمعياً  دور الخدمة اإلجتماعية فى التخفيف: أحمد عبدالعزيز مصطفى  - ٢

.  

وبالتــالى قــد يرجــع مــا يعانيــه المعــوقين ســمعيًا مــن مشــكالت إلــى البيئــة المحيطــة بهــم وخاصــة البيئــة 
األســرية وعــدم تفهـــم أعضــاء األســـرة لطبيعــة اإلعاقـــة وآثارهــا وقــدرات وٕامكانيـــات المعــاق ســـمعيًا وفــى هـــذا 

مـــن تعلـــم بعـــض اآلبـــاء لغـــة اإلشـــارة أو هجـــاء ، إن علـــى الـــرغم ) ١٩٧٦(، يؤكـــد شـــابيه وهـــاريس  الصـــدد
األصابع لتسهيل تواصلهم مع طفلهم األصم ، وإلجباره على إستخدام هذه اللغة ، إال أن ذلك ال يشكل فـى 



إلــى أن  ١٩٨٤يــذهب ســكونولد ومــن جانــب آخــر  )١( ،الواقــع إعتــراف هــؤالء اآلبــاء بحقيقــة صــمم الطفــل 
مـن أفـراد أرة الطفـل المعـاق ال يوجـد بيـنهم وبـين الطفـل المعـاق نظـام تواصـل إال عـن طريـق % ٩٠حوالى 

  )٢( .اإليماءات البدنية 
  

فى أن اآلباء كان لديهم توقعـات تعليميـة عاليـة ألطفـالهم  ١٩٩٦ليندا ربروبرت أو كما توصل إليه 
المــنخفض ومشــاكل تلــك التوقعــات بســبب أدائهــم األكــاديمى المعــوقين ، إال أن المعــوقين فشــلوا فــى تحقيــق 

المـــنهج باإلضـــافة إلـــى المشـــاكل النمائيـــة المصـــاحبة لإلعاقـــة ، كـــل ذلـــك يعـــد بمثابـــة مصـــدر ضـــغط علـــى 
األســـرة والـــذى يـــزداد مـــا تفتقـــده تلـــك األســـر نتيجـــة المســـاندة مـــن المجتمـــع ، والجهـــات المختصـــة ، وكـــذلك 

عاقـة والطفـل المعـوق ، باإلضـافة إلـى وجـود فجـوة بـين مـا يتوقعـه الوالـدن مـن األفكار الال عقالنية تجاه اإل
  )٣( .المتخصصين ، وما يقدمه لهما بالفعل من معلومات وخدمات لطفلهما المعوق سمعيًا 

  

يتضح مما سبق أن ما يعانيه المعـوق سـمعيًا مـن مشـكالت مـا هـو إال محصـلة لتفاعـل اإلعاقـة مـع 
  ة األسرة ، وتتضاعف تلك المشكالت مع عدم القدرة األسرية التوافقية مع اإلعاقةالبيئة المحيطة به خاص

ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ   ــــــــــــــــــ

، رسـالة دكتـوراه ، غيـر منشــورة ،  التواصـل لــدى أسـر المعـاقين ســمعياً التــدخل المهنـى للخدمـة اإلجتماعيــة وتنميـة مهـارات : حمـادة أحمـد السـيد عبـدالجواد  - ١
 . ٢٤، ص ٢٠١٤جامعة الفيوم ، كلية الخدمة اإلجتماعية ، 

 .المرجع السابق  - ٢

 المرجع السابق - ٣

، أنـه ال يمكــن الحــد ) ١٩٨٦(نســتاب ذكــر وارن وهألهميــة دور األسـرة ،  وتأكيـداً .. ومعايشـتها للضــغوط 
نفسها ، ولكن من الممكن تحسين توافق الطفل ذى اإلعاقـة السـمعية ، وذلـك بتبصـير  من اإلعاقة السمعية

ويــدعما ذلــك بقولهمــا وربمــا ركــز .. الوالــدين بمشــكلته وحاجاتــه ، وٕاكتســابهم إتجاهــات إيجابيــة فــى تربيتــه 
اء فــى هــذا البــاحثون ألعــوام كثيــرة علــى مشــكلة ذلــك الطفــل المعــاق ســمعيًا وقــد أغفلــوا إال قلــيًال دور اآلبــ

، فـــى حـــين أن النســـق األســـرى دون شـــك يلعـــب دورًا بالغـــًا فـــى النمـــو النفســـى للطفـــل ذو اإلعاقـــة الصـــدد 
  )١( .السمعية والتغلب على مشكالته 

  

ومشــكالت الطفولــة منهــا مــا هــو مــن صــلب خصــائص الطفولــة ومنهــا مــا يــنم عــن لــون مــن ألــوان 
  )٢( .أن يصبح جزء من شخصية الطفل  اإلنحراف النفسي الذى يجب العمل على تفاديه قبل

  

كما أن األخصائى اإلجتماعى يقوم بمعرفة ردود األفعال النفسية لدى األسرة التى لديها طفـل معـاق 
، وتعتبر خدمات األخصائى اإلجتماعى هامة جدًا باإلضافة إلى الخدمات التى يقدمها األخصائى النفسي 

ألن كالهمـا يسـعى لتمكـين الطفـل مـن تنفصل عن الرعاية النفسـية للطفل المعاق ، فالرعاية اإلجتماعية ال 



تحقيق التوافق نفسه والمحيطين به ، ومن هنا يجب إعداد المشرفين والمعلمين إعدادًا جيدًا مناسبًا وتـديبهم 
  )٣( .حول كيفية التعامل مع كل أنواع اإلعاقة 

  
  ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

، رسـالة دكتـوراه ، غيـر منشــورة ،  التــدخل المهنـى للخدمـة اإلجتماعيــة وتنميـة مهـارات التواصـل لــدى أسـر المعـاقين ســمعياً : حمـادة أحمـد السـيد عبـدالجواد  - ١
  . ٢٤، ص ٢٠١٤جامعة الفيوم ، كلية الخدمة اإلجتماعية ، 

، رسـالة ماجسـتير ، غيـر منشـورة  دور الخدمة اإلجتماعية فى التخفيف من حدة معوقات المساندة اإلجتماعية للمعـاقين سـمعياً : يز مصطفى أحمد عبدالعز  - ٢
 .٣، ص ٢٠١٤، جامعة الفيوم ، كلية الخدمة اإلجتماعية ، 

، رسـالة ة بأساليب المعاملة الوالدية السـوية لألبنـاء المعـاقين سـمعيًا الممارسة العامة فى الخدمة اإلجتماعية لتوعية األسر : إلهام عبدالخالق محمد إبراهيم  - ٣
 . ٢٥/٢٦/٢٧، ص ٢٠٠٩ماجستير ، غير منشورة ، كلية الخدمة اإلجتماعية ، جامعة الفيوم ، 

  

وتعتبــر خــدمات األخصــائى اإلجتمــاعى هامــة جــدًا باإلضــافة إلــى الخــدمات التــى يقــدمها األخصــائى 
فالرعايــة اإلجتماعيــة ال تنفصــل عــن الرعايــة النفســية ألن كليهمــا يســعى لتمكــين النفســى للطفــل المعــاق ، 

الطفـــل مـــن تحقيـــق التوافـــق مـــع نفســـه والمحيطـــين بـــه وتخفيـــف العزلـــة ومـــن هنـــا يجـــب إعـــداد المشـــرفين 
  .مل مع كل نوع من أنواع اإلعاقةوالمعلمين إعدادًا جيدًا مناسبًا وتدريبهم حول كيفية التعا

  

  :بق يمكن إستخالص ما يلى وفى ضوء ما س
لإلعاقة السمعية آثار سالبة على شخصية المعوق ، ولكن ما يعانية المعوق سمعيًا من مشمالت ما  

 .هو إال محصلة تفاعل اإلعاقة مع البيئة المحيطة خاصة األسرة 

 يترتــب علــى وجــود طفــل معــاق ســمعيًا فــى األســرة ، ردود فعــل ســالبة للوالــدين تتمثــل فــى الصــدمة ، 
إنكار اإلعاقة ، فقدان األمل فى الطفل ، الخوف والقلق على مستقبل الطفـل ، فضـًال عـن الضـغوط 

 .اإلضافية التى تفرضها إعاقة الطفل على كاهل الوالدين 

وجـــود طفـــل معـــاق ســـمعيًا فـــى األســـرة يـــؤثر ســـلبًا علـــى األداء األســـرى بـــل ويعـــد فرصـــة للمشـــكالت  
 .األسرية 

طفــل األصــم بالقــدرة علــى التواصــل بكفــاءة مــع أطفــالهم الصــم ، والتــى تــرتبط يــرتبط التقبــل الوالــدى لل 
بــدورها رغبــة تلــك األســرة فــى تعلــيم لغــة اإلشــارة لألطفــال الصــم ، ودمجــه مــع المجتمــع والبحــث عــن 

 .جميع مصادر الخدمة لإلستفادة مما لديهم من بقايا سمعية ، والعمل على تأهيلهم للمستقبل 
  

ـــد ـــى مـــن يرشـــدها ) أصـــم أو ضـــعيف الســـمع ( يها معوقعـــًا ســـمعيًا أن األســـرة التـــى ل فـــى حاجـــة إل
ويوجهها إلى كيفية مواجهة مـا يقابلـة مـن مشـكالت ، ومـن جانـب آخـر مسـاعدتها فـى كيفيـة تأهيـل الطفـل 

األمر الذى يؤكد الحاجة إلى ... لمساعدته على التكيف مع المجتمع حتى ال يكون عالة أسرته ومجتمعه 
  .سرى ألسر المعوقين سمعيًا اإلرشاد األ



  

  :الدراسات السابقة 
ــة داوود الجنينــى  ــوان ) ١٩٧٠،  ١٤(دراســة بحري ــال ( بعن ــة للخصــائص النفســية لألطف دراســة تجريبي

طفـــل نصـــفهم عينـــة تجريبيـــة والنصـــف اآلخـــر عينـــة  ٢٠٠ت الدراســـة عينـــة قوامهـــا وقـــد إختـــار  ) :الصـــم 
خـامس والسـادس مـن المرحلـة اإلبتدائيـة وتتـراوح أعمـارهم بـين ضابطة وذلك مـن تالميـذ الصـفوف الرابـع وال

ســـنة وقـــد إشـــتملت علـــى الجنســـين معـــًا وقـــد رعـــات الدراســـة مـــا أمكـــن دراســـة تجـــانس المجموعـــة  ١٧-١٢
الضــابطة والتجريبيــة مــن حيــث العمــر والمســتوى التعليمـــى ودرجــة اإلصــابة بالصــمم ومــن مســتوى الـــذكاء 

  )١( وى اإلجتماعى واإلقتصادىوالخلو من العاهات وكذلك المست
  

دراســة تجريبيــة للنضــج اإلجتمــاعى وعاومــل الشخصــية ( بعنــوان  )١٩٨٠،  ٧٢(دراســة نهــى اللحــامى 
مــن المــراهقين  ٤٠كانــت عينــة الدراســة عبــارة عــن مجموعــة تجريبيــة أولــى تتكــون مــن  وقــد ) :لــدى الصــم 

من المراهقين ضعاف السمع ذكورًا وٕاناثًا وتتـراوح  ٤٠الصم ذكورًا وٕاناثًا ومجموعة تجريبية ثانية تتكون من 
عـــام وقــد إســـتخدمت الدراســة بعـــض األدوات مثــل إختبـــارات الــذكاء غيـــر  ١٨-١٤عمــر المجمـــوعتين مــن 

ضــع اإلجتمــاعى واإلقتصــادى لألســرة وٕاختبــار قائمــة الشخصــية ليزنــك وٕاختبــار اللفظــى ، ودليــل التقــدير الو 
  وضوع وقد أوضحت النتائج أن النضج اإلجتماعى النضج اإلجتماعى وٕاختبار تفهم الم

  
  
ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ   ــــــــــــــــــ

ية ، كليــة التربيــة ، جامعــة عــين شــمس ، رســالة مــا جســتير غيــر منشــورة ، قســم الصــحة النفســ دراســة تجريبيــة للخصــائص النفســية لألطفــال الصــم ،: بحريــة داوود  -١
١٩٧٠ .  

  )١( .ما كان إال نضج إجتماعيًا عادى السمع ثم ضعيف السمع ثم األصم وذلك بالمقارنة بينهم جميعًا 
  

 ) دراسة الخصائص النفسـية لألطفـال ضـعاف السـمع( بعنوان ) ١٩٨٣،  ٥١(على مفتاح  دراسة على
ضابطة وبكل مجموعة تجريبية أو ضـابطة  ٦٠تجريبية  ٦٠فل ط ١٢٠تكونت عينة الدراسة من حوالى  :

ســنة ، األطفــال فــى المجموعــة التجريبيــة ضــعاف  ١٢-٩بنــات وتتــراوح أعمــارهم جميعــًا مــن  ٣٠بنــين  ٣٠
الســـمع مـــن األطفـــال الـــذين يقيمـــون مـــع أســـرهم وقـــد إســـتخدم الـــدارس عـــدة أدوات إختبـــار الـــذكاء المصـــور 

وٕاختبــــار الشخصــــية لألطفــــال وٕاســــتفتاء الشخصــــية اإلقتصــــادى والثقــــافى وٕاســــتمارة المســــتوى اإلجتمــــاعى و 
للمرحلــة األولــى وقــد إتضــح مــن هــذه الدراســة أن هنــاك فــروق فرديــة بــين األطفــال ضــعاف الســمع واألطفــال 
عــاديين الســمع فــى ســمات الشخصــية والتوافــق اإلجتمــاعى ، كمــا إتضــح ذلــك بــاألخص فــى حالــة الشــعور 



طفــل ضـعيف الســمع بالعزلـة عــن األخــرين كمـا يشــعر بأنـه مهمــل وأنـه عــبء ثقيــل باإلنتمـاء حيــث يشـعر ال
  )٢( على أسرته

  

دراســة مقارنــة بــين األطفــال الصــم كليــًا وجزئيــًا وعــادى ) ١٩٨٦، ٢٤(دراســة زينــب محمــود إســماعيل 
طفـل مـن  ١٨٠قامـت الدراسـة بتطبيـق إختبـار رسـم الرجـل علـى  :السمع من حيث اإلسـتجابات العصـبية 

مدارس التى زارتها ثم عادت وطبقت إختبار أخر وهو إختبار الذكاء غير اللفظى عليهم ثم إخترات مـنهم ال
وٕاتبعـــت الدراســـة نفـــس اإلجـــراءات مـــع المجموعـــة  ١٢٠-٨٠طفـــل أصـــم وصـــلوا علـــى نســـبة ذكـــاء  ١٠٠

  الضابطة التى إختارت أفرادها من المدارس 
  
  ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

، رسالة ماجستير غير منشورة ، قسم علم النفس ، كليـة الدراسـات اإلنسـانية  رسالة تجريبية للنضج اإلجتماعى وعوامل الشخصية لدى الصم: نهى اللحامى  - ١
  . ١٩٨٠، جامعة األزهر للبنات ، 

رسـالة ماجسـتير غيـر منشـور ، قسـم علـم الـنفس ، كليـة األداب جامعـة الزقـازيق ، خصـائص النفسـية لألطفـال ضـعاف السـمع ، دراسـة ال: على علـى مفتـاح  - ٢
١٩٨٣ .  

مـــن البنـــات ونفـــس النســـبة فـــى  ٣٦مـــن البنـــين  ٦٤اإلعداديـــة بشـــرق القـــاهرة وشـــملت المجموعـــة التجريبيـــة 
ية ومــا يتبعهــا مــن مشــكالت عــدم التوافــق المجموعــة الضــابطة ، وأوضــحت هــذه الدراســة أن اإلعاقــة الســمع

مــع مجتمــع الســامعين تفــرض علــى الصــم وضــعاف الســمع أنــواع معينــة مــن ردود الفعــل وتشــعر بيئــتهم فــى 
  )١( .الوقت نفسه بفشلهم فى تحقيق وٕاشباع إحتياجاتهم 

  

لــدى ذوى  العالقــة بــين أســاليب المعاملــة الوالديــة والســلوك العــدوانى( بعنــوان  ١٩٩٤دراســة البــبالوى 
هدفت الدراسة للتعرف على البنـاء النفسـى والعالقـة بـين أسـاليب المعاملـة الوالديـة كمـا  ) :اإلعاقة السمعية

ـــة  ـــى عين ـــاء وطبقـــت الدراســـة عل ـــاء المعـــاقين ســـمعيًا والســـلوك العـــداونى لهـــؤالء األبن فـــرد  ٧٥يـــدركها األبن
حــاالت حالتــان  ٤وأخــرى عينــة إكلينكيــة إنــاث مــن مدرســة األمــل للصــم بحلــوان  ٢٣ذكــورًا  ٤٢بيكومتريــة 

ذكور وأنثى مرتفع السلوك العدوانى وحالتان ذكر وأنثى منخفض السلوك العدوانى وطبـق علـى أفـراد العينـة 
البيكومتريـــة إســـتخبار تقـــديم المعلـــم للســـلوك وٕاســـتخبار أســـاليب المعاملـــة الوالديـــة كمـــا يـــدركها األبنـــاء ذوى 

توى اإلقتصــادى واإلجتمــاعى مــن إعــداد عبــدالحليم إختيــار الرصــد تغريــب اإلعاقــة الســمعية وٕاســتمارة المســ
ونفين مصطفى فهمى ، كما طبق على أفراد العينة اإلكلينكية دراسة حالة من إعداد الباحـث ووجـود فـروق 

التـدليل  من قبل األب ووجود فـروق بـين عامـل الجـنس لصـالح الـذكور ووجـود عالقـة إرتباطيـة بـين أسـلوب
  )٢( .ًا من جانب األم واألب والسلوك العدوانى والقسوة مع

  
  



  
ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ   ــــــــــــــــــ

ماجسـتير غيـر منشـورة ، جامعـة عـين  ، رسـالة دراسة مقارنة بين األطفال الصم كليًا وجزئيـًا وعـادى السـمع مـن حيـث اإلسـتجابات العصـبية: زينب محمـود  - ١
   ١٩٨٦شمس ، 

،  العالقـة بـين أسـاليب المعاملـة الوالديـة والسـلوك العـدوانى لـدى ذوى اإلعاقـة السـمعية ، مجلـة معوقـات الطفولـة: الببالوى ، إيهاب عبدالعزيز عبدالباقى  - ٢
 . ١٩٩٤العدد الخامس ، جامعة األزهر ، مركز إعاقة الطفولة ، 

  

 ) التقبل اإلجتماعى لدى المراهقين الصم وضعاف السـمع والعـاديين( بعنوان  ١٩٩٨دراسة محمد على 
ــــ هــــدفت : ــــى التقب ــــين المــــراهقين الصــــم وضــــعاف الســــمع والعــــاديين ف ــــروق ب ــــى الف ل الدراســــة للتعــــرف عل

لعالقـة بـين اإلجتماعى كما يدركه المراهق وأثر متغير الجنس على التقبل اإلجتماعى كذلك التعـرف علـى ا
مستوى اإلعاقة والجنس فـى التـأثير علـى التقبـل اإلجتمـاعى كمـا يدركـه المراهـق ، حيـث بلـغ عينـة الدراسـة 

عـام ، وقـد  ١٩-١٢طالب وطالبة من الصم وضعاف السمع والعاديين ممن تتراوح أعمارهم ما بـين  ١٨٠
احــث إختبــار الــذكاء مــن مفحــوص وقــد إســتخدم الب ٣٠مجموعــات قــوام كــل مجموعــة  ٦تــم تقســيمهم إلــى 

وٕاستمارة المستوى اإلقتصادى واإلجتماعى المعدلة من إعداد عبدالعزيز الشخصى إعداد أحمد زكى صالح 
ومقياس التقبل اإلجتماعى من إعداد الباحث ومن أهم ما توصلت إليه الدراسة من نتائج أن لألعاقـة تـأثير 

الســمع بــنقص إدراك  حيــث يعــانى األصــم وضــعاف علــى درجــة التقبــل اإلجتمــاعى التــى يــدركها المــراهقين
  )١( .التقبل اإلجتماعى بالمقارنة بالعاديين 

  

الخــدمات المجتمعيــة لألطفــال الصــم وعالقاتهــا بســماتهم الشخصــية ( بعنــوان  ٢٠٠٢دراســة األشــقر 
ة هدفت الدراسة للتعرف على أهم سمات الشخصية لألطفال الصم وتكونت عينـة الدراسـ )  :لمحافظة غزة

عامــًا ، حيــث قــام الباحــث  ١٦: ٦طفــل وطفلــة مــن األطفــال الصــم الــذين يتــراوح أعمــارهم مــن  ١٦٧مــن 
، وتحليـل  + T.tesبتطبيق مقايس أبعاد الشخصية لألطفال الصم من اعداد وبعد تحليل النتائج بإستخدام 

  التباين األحادى والتكرارات والنسب المئوية ، 
  

ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ   ــــــــــــــ

، المــؤتمر القــومى الســابع لإلتحــاد ، ذوى اإلحتياجــات الخاصــة القــرن الحــادى  التقبــل اإلجتمــاعى لــدى المــراهقين الصــم وضــعاف الســمع والعــاديين: محمــد علــى  -١
  . ١٩٩٨ديسمبر ،  ١٠-٨ت رعاية الفئات الخاصة والمعاقين ، القاهرة ، والعشرون فى الوطن العربى ، إتحاد هيئا

  
لــدى األطفــال الصــم وكانتــا توصــلت الدراســة أن ســمة الخجــل وعــدم الثقــة بــالنفس كانتــا الســمتين البــارزتين 

سمتا اإلنطوائية والعدوانية فى أخر السلم علـى مقيـاس السـمات الشخصـية للصـم بـين اعـداد الباحـث ، كمـا 
   )١(وال توجد فروق فى باقى السمات  فروق ذات داللة إحصائية فى سمة الخجل لصالح اإلناث توجد

  

  :أهمية الدراسة 



تمثل رعاية المعاقين مطلبـًا إنسـانيًا قبـل أن تكـون مطلبـًا إجتماعيـًا إذ أن جميـع الشـرائع السـماوية قـد  - ١
 .أوصت برعايتهم وتقدير ظروفهم التى لم يكن فيها دخل 

الخدمة اإلجتماعية أكثر المهـن التـى تهـتم برعايـة المعـاقين عامـة والمعـاقين سـمعيًا بصـفة  تعد مهنة - ٢
 .خاصة 

أن التعليم هو حق مكفول لهؤالء المعاقين لوصفهم مواطنين فى المجتمع لهم حقوق وعليهم واجبات  - ٣
. 

ايته بـداخلها تعد المؤسسات التعليمية بيئة إجتماعية للمعاقين سمعيًا على وجه الخصوص وتمثل رع - ٤
 .أمر ضروريًا 

لمدرسة فـى رعايـة من هنا نتصفح أهمية الدراسة الحالية فى تحديد دور األخصائى اإلجتماعى فى ا - ٥
 هؤالء المعاقين 

االهتمام بالطفولة وأهم ما يتضمن ذلك من مواثيق مختلفة وما نال من هذا المجال من اهتمام بعيـد  - ٦
كالت التــى تعــوق الطفــل ومــن أهــم هــذه المشــكالت مشــكلة المــدى ومتعــدد الجوانــب واالهتمــام بالمشــ

 .اإلعاقة التى يتعرض لها الطفل 

تزايــد االهتمــام العــالمى والمحلــى باألطفــال المعــاقين وقــد وضــح ذلــك مــن خــالل البحــوث والمــؤتمرات  - ٧
 التى تناولت هذا المجال 

  ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

، رسالة ماجسـتير مقدمـة لقسـم علـم الـنفس بكليـة التربيـة  الخدمات المقدمة لألطفال الصم وعالقاتها بسماتهم الشخصية بمحافظة غزة: األشقر ، عالء الدين محمد  -١
 . ٢٠٠٢الجامعة اإلسالمية ، غزة ، 

 .ة األطفال المعاقين ألنهم طاقة بشرية معطلة اهتمام القيادة السياسية بأهمية رعاي - ٨

تركيــز الممارســة المهنيــة للخدمــة اإلجتماعيــة فــى األونــة األخيــرة علــى مجــال الطفولــة بصــفة عامــة  - ٩
 .وعلى الطفل المعاق بصفة خاصة 

إيمــان الممارســين المهنيــين للخدمــة اإلجتماعيــة بــأن الطفــل المعــاق لديــة القــدرات واإلمكانيــات التــى  -١٠
 .نميتها إينما وجدت االهتمام الالزم واإلستفادة منها ، ومنها القدرات اإلبتكارية يمكن ت

  

  :هدف رئيسى   :أهداف الدراسة 
  :تسعى الدراسة الحالية إلى تحقيق هدف رئيسى مؤداه 

التعرف على دور الخدمة اإلجتماعية فى تأهيل المعاقين سمعيًا ويتحقق الهدف الرئيسى من خـالل تحقيـق 
  :اف الفرعية اآلتية األهد
 .تحديد المشكالت التى تواجه المعاقين سمعيًا  - ١



 .تحديد البرامج اإلجتماعية للمعاقين سمعيًا  - ٢

 .فى مواجهة المشكالت وتقديم البرامج للمعاقين سمعيًا  الخدمة اإلجتماعيةتحديد أدوار  - ٣
  

  :تساؤالت الدراسة 
  :ل رئيسى تنطلق التساؤالت الرئيسية للدراسة الحالية من تساؤ

فــى رعايــة المعــاقين ســمعيًا ، وينبثــق مــن هــذا التســاؤل مجموعــة تســاؤالت  الخدمــة اإلجتماعيــةمــا هــو دور 
  :فرعية تتمثل فى 

  ما المشكالت التى تواجه المعاقين سمعيًا ؟ - ١
 ما البرامج اإلجتماعية المقدمة للمعاقين سمعيًا ؟ - ٢

 قديم البرامج للمعاقين سمعيًا ؟فى مواجهة المشكالت وت الخدمة اإلجتماعيةما أدوار  - ٣

  :مفاهيم الدراسة 
  :مفهوم الفئات الخاصة : أوًال 

هــى فئــات خاصــة مرضــية ، كــالتى تعــانى مــن نقــص أو مــرض أو إضــطراب جســمى أو عقلــى أو 
خلقـــى الـــذى يعـــوق نمـــو الشخصـــية وتقـــدمها فـــى كافـــة مجـــاالت النـــاط اإلنســـانى أمـــا الفئـــة الخاصـــة الغيـــر 

إمكانيــــات وخصــــائص متميــــزة مــــن الجانــــب العقلــــى أو الدراســــى يمكــــن إســــتثمارها مرضــــية التــــى تخــــتص ب
وتوجيهها ، بحيث تصل بقدراتها أفضل أداء ممكن كالعباقرة والموهوبين والمتفوقين دراسـيًا وتحصـيليًا وكـًال 

  )١( خاصةان إلى رعاية تربوية إجتماعية الفئتين تحتاج
  

  :مفهوم اإلعاقة : ثانيًا 
ومن تعريفات اإلعاقة نذكر علـى سـبيل المثـال لنظر حول تحديد مفهوم اإلعاقة ، تختلف وجهات ا

:  
  :تعريف إسماعيل شرف  -أ

  .عجز عن أداء الوظيفة وقد يكون العجز جسمى أو عقلى أو حسى أو خلقى  هى
  

  :تعريف ماهر أبو المعاطى  -ب
الطبيعـى بحسـب عوامـل  كل ضرر يمس فردًا معينـًا وينـتج هنـه أو ضـرر يحـد مـن تأديـة الـدور هى

  )٢( .السن والجنس والعوامل اإلجتماعية والثقافية ، أو يحول دون تأدية الدور بالنسبة لذلك الفرد 
  

ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ   ــــــــــــــــــ



، رســالة ماجســتير ، غيــر منشــورة ،  اإلجتماعيــة فــى التخفيــف مــن حــدة معوقــات المســاندة اإلجتماعيــة للمعــاقين ســمعياً  دور الخدمــة: أحمــد عبــدالعزيز مصــطفى  -١
  .٣، ص ٢٠١٤جامعة الفيوم ، كلية الخدمة اإلجتماعية ، 

  . ١٠٥، ص ٢٠٠٠الكتاب الجامعى ،  ، نشر وتوزيع الممارسة المهنية للخدمة اإلجتماعية فى المجال الطبى ورعاية المعاقين: ماهر أبو المعاطى  -٢

  :تعريف المجلس العربى للطفولة والتنمية  -ج
حالــة مــن القصــور أو الخلــل فــى القــدرات الجســمية أو الذهنيــة ترجــع إلــى عوامــل وراثيــة أو  اإلعاقــة

  بيئية تعوق الفرد عن تعلم أو أداء بعض األعمال التى يقوم بها الفرد السليم المشابه له فى السن 
  

  :تعريف فيكى لويس  -د
  .أى فقد أو إنحراف فى البناء الجسمى أو العقلى أو اإلجتماعى  اإلعاقة

  

فى ضوء التعريفات السابقة يمكن تعريف اإلعاقة بأنها حالة مـن القصـور أو الضـعف أو العجـز أو 
رجـع إلـى عوامـل النقص أو الخلل فى القدرات الحسية أو الجسمية أو العقليـة أو النفسـية أو اإلجتماعيـة ، ت

وراثيــة أو بيئيــة أو اإلثنــين معــًا ، وتحــد مــن قــدرة الشــخص علــى القيــام بــأدواره فــى العمــل والحيــاة بالشــكل 
  )١( .الطبيعى 
  

  :التعريف اإلجرائى لإلعاقة 
  .نوع من الخلل البدنى والفيسولوجى والسيكولوجى فى جسم اإلنسان  - ١
 .ة العادية تعد اإلعاقة نوع من القصور الوظيفى فى األنشط - ٢

 .اإلعاقة تحد إجتماعيًا حسب الفئة والمكانة التى يشغلها الفرد المعاق  - ٣

 )٢(.  والسيكولوجية تعتبر اإلعاقة حالة إكلينكية مترامية توافر العمليات الفسولوجية - ٤
  
  
  
  
  

ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ   ــــــــــــــــــ

  . ٢٠٠٠، دار الفكر العربى ، القاهرة ،  وتربيتهم سيكولوجية ذوى اإلحتياجات الخاصة: عبداللطيف القريطى  -١
  . ٢٠٠٠، دار القلم ، دبى ،  المدخل إلى التربية الخاصة: يوسف القريوتى ، عبدالعزيز السرطاوى ، جميل الصاوى  -٢

  :مفهوم العجز : ثالثًا 
الضــــرر أو التعطــــل البــــدنى أو العقلــــى ذات صــــورة موضــــوعية يمكــــن عــــادة وصــــفها أو حالــــة مــــن 

  )١( .تشخيصها بمعرفة طبيب 
  

  :العجز 



أو عــدم القــدرة علــى القيــام بــإى نشــاط بالطريقــة التــى تعتمــد بطبيعــة أو إلــى المــدى الــذى يعتبــر  قيــد
  )٢( .كذلك بالنسبة لإلنسان أو نتيجة الخلل 

  

  :ة اإلعاقة السمعيتعريف 
تعـــرف اإلعاقـــة الســـمعية بأنهـــا حرمـــان الطفـــل مـــن حاســـة الســـمع إلـــى الدرجـــة التـــى تجعـــل الكـــالم 
المنطوق ثقيـل السـمع مـع أو بـدون إسـتخدام المعينـات ، وتشـمل اإلعاقـة السـمعية األطفـال الصـم وضـعاف 

  .السمع 
  

  :كما أن هناك عدة تعريفات لإلعاقة السمعية هى 
  .لسمعية هى تلك اإلعاقة التى تؤثر على األداء التربوى لدى الفرد اإلعاقة ا :التعريف التربوى  - ١
  .اإلعاقة السمعية هى تلك اإلعاقة التى تؤثر على األداء المهنى لدى الفرد  :التعريف المهنى  - ٢
علــى شــدة الفقــدان الســمعى عنــد  اإلعاقــة الســمعية هــى تلــك اإلعاقــة التــى تعتمــد :التعريــف الطبــى  - ٣

  )٣( .ل الفرد مقاسه بالديسبي
ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ   ــــــــــــــــــ

ؤتمر ، المـ دراسة لكل مـن السـلوك التكيفـى والنشـاط الزائـد لـدى العديـد مـن األطفـال سـمعيًا وعالقتهمـا باسـلوب رعايـة هـؤالء األطفـال: عبدالعزيز السيد الشخصى  -١
 . ١٠٢٣، جامعة عين شمس ، ص  ١٩٩٢، إبريل ،  ٣٠-٢٨،  رعاية الطفولة فى عقد حماية الطفل المصرى" السنوى الخامس للطفل المصرى 

 . ٢٠٠٢ ،) ٢٠(، مجلة التربية ، العدد  مشكالت المعاقين سمعيًا كما يدرسها معلمو المرحلة اإلبتدائية فى ضوء بعض المتغيرات: على عبدالنبى حنفى  -٢

، رســالة الممارســة العامــة فــى الخدمــة اإلجتماعيــة لتوعيــة األســرة بأســاليب المعاملــة الوالديــة الســوية لألبنــاء المعــاقين ســمعيًا : إلهــام عبــدالخالق محمــد إبــراهيم  -٣
  . ٢٥/٢٦/٢٧، ص ٢٠٠٩ماجستير ، غير منشورة ، كلية الخدمة اإلجتماعية ، جامعة الفيوم ، 

  :الصمم 
  :لقدرة على سماع األصوات وينقسم الصمم إلى هو عدم ا

  .وهو العجز عن اإلستجابة ألى من المثيرات السمعية  :كلى  -
ضـعف  –صـمم ( هـو فقـدان الحساسـية لـبعض المثيـرات السـمعية وقـد يكـون الصـمم بنوعيـة : جزئى  -

 .نتيجة إصابة أو عطب باألذن أو نتيجة خطأ أو عيب فى نمو أجهزتها الداخلية ) السمع 
  

  :مفهوم اإلحتياجات الخاصة : رابعًا 
هو الطفل الذى يختلف عن الطفل العادى أو الطفل المتوسط من حيث القدرات العقلية أو الجسمية 

السلوكية أو اللغوية أو التعليمية إلى درجة يصبح ضروريًا معهـا تقـديم  أو الحسية أو من حيث الخصائص
ة لتلبيـة الحاجـات الفريـدة لـدى الطفـل ، وبفضـل معظـم التربـويين خدمات التربية الخاصة والخدمات المساند

  )١( .حاليًا إستخدام مصطلح األطفال ذوى اإلحتياجات الخاصة 
  



ــل الســمعى  هــو الفــرد الــذى يعــانى فقــدان ســمعيًا بســيطًا يــتمكن معــه مــن فهــم الكــالم المســموع دون  :الخل
  )٢( .صعوبة 

  

ر ســمعى أو بقايــا ســمع ومــع ذلــك فــإن حاســة الســمع لــديهم هــم الــذين يكــون لــديهم قصــو  :ضــعاف الســمع 
  )٣( .أو اللغة سواء بالمعينات السمعية أو بدونهاتؤدى وظائفها بدرجة ما ، ويمكنهم تعلم الكالم 
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العالقة بين التدخل المهنى للخدمة اإلجتماعية وتنمية القدرات اإلبتكارية لألطفال المعاقين ، دراسة مطبقة علـى مـدارس األمـل للصـم : وت شرقاوى حسن عماد ثر  -١
 . ١١، ص ٢٠٠٠، رسالة ماجستير ، غير منشورة ، جامعة الفيوم ، كلية الخدمة اإلجتماعية ،  والبكم وضعاف السمع بمحافظة أسوان

فاعلية برنامج مقترح قائم على المـدخل البصـرى المكـانى فـى تـدريس العلـوم للتالميـذ بمـدارس السـمع علـى التحصـيل وتنميـة مهـاراتهم : مروة سيد فتحى صـديق  -٢
 .٦- ٥، ص ص  ٢٠١٥، رسالة دكتوراه غير منشورة ، جامعة الفيوم ، كلية الخدمة اإلجتماعية ،  الحياتية

 .٥، مرجع سبق ذكره ، ص دور الخدمة اإلجتماعية فى التخفيف من حدة معوقات المساندة اإلجتماعية للمعاقين سمعياً : فى أحمد عبدالعزيز مصط -٣

عدم القـدرة علـى الكـالم ، فإنـه يعنـى أيضـًا عـدم القـدرة علـى التعبيـر عـن األفكـار الصـريحة : مفهوم البكم 
  )١( .ز الصوتية بكلمات منطوقة وبشكل عام عدم القدرة على إصدار الرمو 

  

حالـة مـن إنخفـاض السـمع لدرجـة تسـتدعى خـدمات خاصـة كالتـدريب السـمعى أو : مفهوم ضعاف السـمع 
أو عـالج النطـق ، التزويـد بمعنـى سـمعى ، ويمكـن لكثيـر مـن األفـراد الـذين يعـانون ) الشفاه ( قراءة الكالم 

  )٢( .د العاديين فى سمعهم من ضعف السمع أن يتلقوا تعليمهم بنفس الفاعلية المادية لألفرا
  

هو حدوث إعاقة سمعية على درجة من الشدة ، بحيث ال يستطيع الكـالم معهـا الفـرد وأن : مفهوم الصمم 
  :، وتنقسم إلى نوعين هما  يكون قادرًا على السمع وفهم الكالم المنطوق حتى مع إستخدام معين سمعى

درة سـمعية عاديـة ولكـن لـم تعـد الحاسـة السـمعية ويوصف به األفراد الذين ولـدوا بقـ: الصمم العارض  - ١
   .لديهم تقوم بوظيفتها بسبب حدوث مرض أو إصابة 

 .األفراد الذين ولدوا وهم مصابون بالصمم : الصمم الوالدى  -٢
  

  )٣( .هم الذين ال تفى حاسة السمع لديهم لوظيفتها بالنسبة لألغراض العادية للحياة : الصم 
  
ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ   ــــــــــــــــــ

 ١٣، ١٢، ص ص  ٢٠٠١، القاهرة ، مكتبة األنجلو المصرية ،  الخدمة اإلجتماعية فى مجال اإلعاقة لذوو اإلحتياجات الخاصة: عبدالرحمن عبدالرحيم الخطيب  -١
. 

 . ٢٤،  ٢٣، القاهرة ، مجموعة النيل العربية ، ص ص الجسمية المفهوم واألنواع وبرامج الرعاية اإلعاقة : مدحت أبو النصر  -٢

 . ٢٠، ص ٢٠٠٥،  إسهامات الخدمة اإلجتماعية فى مجال رعاية الفئات الخاصة: مصطفى محمد قاسم ، يوسف محمد عبدالحميد  -٣

  )١( .، وهو الذى ال يتخل عن اللغة اليدوية وهو الطفل غير القادر على إكتساب اللغة الطبيعية : األصم 
  



، وأن تحديــد  )٢(هــو عــوق حســى يمنــع إســتقبال المــؤثرات الصــوتية فــى بعــض أو جميــع أشــكالها :  الصــمم
الطفل األصم ال يعتمد فقط على مدى سماع الطفـل األصـوات ، بـل يعتمـد أيضـًا علـى فاعليـة الطفـل لفهـم 

  )٣( .ستعمال اللغة عند مجتمعه الذى يعيش فيه األصوات المسموعة وعلى قدراته على إ
  

  :مفهوم المعاق : خامسًا 
مواطن إستقر به عائق أو أكثـر يـوهن مـن قدرتـه ويجعلـه فـى أمـس الحاجـة إلـى عـون خـارجى علـى 

 .أسس علمية وتكنولوجية يعيد تلك القدرات إلى مستوى العادية أو على األقـل مـا يكـون إلـى هـذا المسـتوى 
)٤(   

  

  :لفرد الذى ينحرف عن اإلنسان العادى أو اإلنسان المتوسط فى وهو ا
 .الخصائص العقلية   -ب 

 .الخصائص الجسمية   -ج 

 .الجسمية / العقلية / الخصائص العصبية   -د 

 .السلوك اإلجتماعى أو اإلنفعالى   -ه 
ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ   ــــــــــــــــــ

  . ١٢، ص ١٩٨٢الهيئة العامة شئون المطابع األميرية ،  التأهيل اإلجتماعى رسالة تنمية للمعاقين ، القاهرة ،: أبو الوفا عطية  -١
 . ٣٣، ص  ١، مكتبة زهراء الشرق ، ط الخدمة اإلجتماعية فى مجال الفئات الخاصة مع نماذج من رعايتهم فى بعض الدول: ماهر أبو المعاطى  -٢

 . ٢٢٥، الفيوم ، زرقاء اليمامة ، ص  سياسية الرعاية اإلجتماعية: أحمد عبدالفتاح ناجى  -٣

 . ٢٠٠٦دليل لآلباء واألمهات ، القاهرة ، زهراء الشرق ،  تعديل السلوك العدوانى وذوى اإلحتياجات الخاصة ،: ناجى عبدالعظيم سعيد 

  . ٣٢،  ١٩٩٩، اإلسكندرية ، المكتب العلمى للنشر والتوزيع ،  ية للطفل األصم ، دراسة فى الخدمة اإلجتماعيةالرعاية اإلجتماع: محمد السيد حالوة  -٤
  

 .قدرات التواصل   -و 

  )١( .جوانب قصور متعددة   -ز 
  

والمعـــاق هـــو كـــل فـــرد يختلـــف عمـــن يطلـــق عليـــه لفـــظ ســـوى فـــى النـــواحى الجســـمية أو العقليـــة أو 
عمليات التأهيل الخاصة حتى يصـل إلـى إسـتخدام أقصـى مـا تسـمح  اإلجتماعية إلى الدرجة التى تستوجب

  )٢(. به قدراته ومواهبه 
  

  :تصنيف المعاقين تبعًا لسبب العجز 
  :معاقين ألسباب وراثية أو خلقية  -١

هم الذين يرجع عجزهم إلـى أسـباب وراثيـة أو خلقيـة عـن طريـق إنتقـال بعـض األمـراض أو العاهـات 
  .لى األبناء أو إصابة الجنين أثناء فترة الحمل أو الوضع من اآلباء أو األجداد إ



  

  :معاقين ألسباب مكتسبة  -٢
الذين يرجع عجزهم ألسباب مكتسبة أى بعد والدتهم مثل حوادث الطرق أو العمل أو اإلصـابات  هم

  .إلخ ... 
  
  
  
  
  
  
  
  
  

  ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 ٣٧، ص ١، ط الدليل الموحد لمصطلحات اإلعاقـة والتربيـة الخاصـة والتأهيـلمجلس وزراء العمل والشؤون اإلجتماعية لدول مجلس التعاون لدول الخليج العربى ،  -١
. 

 ٢٤٦،  ٢٤٣،  ١٠٠، حلوان ، الطبعة الثانية ، ص  ٢٠٠٥،  طبى ورعاية المعاقينالممارسة العامة للخدمة اإلجتماعية فى المجال ال: ماهر أبو المعاطى على  -٢
.  

  

  :تصنيف المعاقين تبعًا لمجال العجز وٕارتباطها بجوانب الشخصية 
  :ينقسم المعاقون إلى األنماط التالية 

  :المعاقون جسمانيًا : النمط األول  -١
يتصـل بـالعجز فـى وظيفـة األعضـاء الداخليـة  هى اإلصابة الجسمية التى لها صفة الدوام أو كل ما

  :للجسم ومنها 
  .كشلل األطفال ومبتورى األطراف : المعاقون حركيًا   - أ
 .المصابون بأمراض مزمنة كمرض القلب والسكر والسرطان واإليداز   - ب

  

  :المعاقون حسيًا : النمط الثانى 
  :ديين ومنهم عن اإلحساس كالعاهم من لديهم عجز فى أحد أجهزتهم الحسية يعوقهم 

  .المصابون بكف البصر   - أ
 .المصابون بالصمم وعيوب وٕاضطرابات الكالم   - ب

  

  :المعاقون عقليًا : النمط الثالث  -٣



هى اإلعاقة الناتجة عن عجز فى التنظيم العقلى للفـرد وتتضـمن فـى التكـوين العقلـى أو أعضـاء المـخ ممـا 
لمختلفــة ومــنهم المتخلفــون عقليــًا ومــن يعــانون يعــين الفــرد علــى اإلدراك والتصــرف المناســب فــى المواقــف ا

  )١(نقصًا حادًا فى الذكاء 
  

  :المعاقون إنفعاليًا ونفسيًا : النمط الرابع  -٤
المرضـى النفسـيون المصـابون باإلكتئـاب والقلـق هى اإلعاقة الناتجة عن عجز التنظيم النفسى للفرد ومـنهم 

.  
  
  ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

، اإلسـكندرية ، مؤسسـة حـورس الدوليـة للنشـر  ٢٠٠١ سلسـلة ذوى اإلحتياجـات الخاصـة الطفـل المعـاق عقليـًا سـلوكه ومخاوفـه ،: أشرف محمـد عبـدالغنى شـربت  -١
  .  ٢٥:  ١٩: والتوزيع ، ص ص 

  

  :ون إجتماعيًا المعاوق: النمط الخامس  -٥
هــم األفــراد الــذين يعجــزون عــن التفاعــل والتكيــف الســليم مــع بيئــاتهم وينحرفــون عــن معــايير وثقافــة 

  :مجتمعهم ، ومنها 
  )المشردون(األطفال المعرضون لإلنحراف      -أ
 )المنحرفون(األطفال المنحرفون               -ب

  
  

  
  
  
  
  
  
  

  



  الفصل الثانى
  المعاقين سمعياً إحتياجاتهم ومشكالتهم

  
  :المحتوى 

  

 . تمهيد 

 .المعاقين سمعيًا  ماهية:  أوالً  

 سمات المعاقين سمعيًا : ثانيًا  

 إحتياجات المعاقين سمعيًا : ثالثًا  

 العوامل المسببة لإلعاقة السمعية : رابعًا  

 خصائص اإلعاقة السمعية : خامسًا  

 المعاقين سمعيًا  خصائص: سادسًا  

 تصنيف اإلعاقة السمعية : سابعًا  

  مشكالت ذوى اإلعاقة السمعية : ثامنًا  
 

  
  
  

  : تمهيد
نعم اهللا على اإلنسان كثيرة ومتعددة ، وتعد حاسة السمع مـن أهـم هـذه الـنعم حيـث تـأتى فـى مقدمـة 

، ولـذا فضـلها اهللا وقـدمها الحواس من حيث األهمية ، فهى همزة الوصـل بـين اإلنسـان والعـالم المحـيط بـه 
على الحواس األخـرى فـى مواضـع كثيـرة فـى القـرأن الكـريم ، واللغـة المسـموعة هـى الوسـيلة التـى يسـتعملها 



إفتقــاد اللغــة عنــد الطفــل بإفتقــاد الفــرد لإلتصــال والتواصــل مــع اآلخــرين واإلنــدماج والعــيش معهــم ، ويــرتبط 
   .الت النفسية واإلنفعالية العديد من المشك غة ، مما ينتج عنهالل حاسة السمع لعدم سماعه

  

واإلعاقة السـمعية يحجـب األطفـال عـن المشـاركة اإليجابيـة والفعالـة مـع مـن حـولهم فغالبـًا مـا يكـون 
ــديهم حاســة  تعــاملهم مــع اآلخــرين يعتمــد علــى طــرق وأســاليب مختلفــة عــن األطفــال العــاديين ، فهــم فئــة ل

هم فئة لديهم حاسة السمع قاصرة عن أداء وظيفتهـا لـذلك يحتـاجون السمع قاصرة عن أداء وظيفتها لذلك ف
إلى تنمية قدراتهم على اإلتصال باآلخرين واإلحتكاك باألشياء المادية فى بيئتهم ، ومـن هـذا المنطلـق يعـد 

  )١( .ثقافتهم وتكيفهم مع العالم المحيط بهم  تعليمهم مهم ألنه الوسيلة الرئيسية التى تزيد
  
  
  
  
  
  
  
  
  

  ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
  . ٢٢، ص ٢٠٠٤، ب ن ، مركز الكتاب للنشر ،  التدريس لمعلمى ذوى اإلحتياجات الخاصة مهارات: أحمد عفت قرشام ، مصطفى عبدالسميع محمد  -١

  :المعاقين سمعيًا  ماهية:  أوالً 
األطفال ضعافى السمع ونتناول هـذه  وتنوعت تعريفات العلماء والباحثين فى مجال دراسة تعددت

  :التعريفات فيما يلى 
  ) :١٩٨٥(تعريف عواطف حسانين 

فهـــى تعـــرف الطفـــل ضـــعيف الســـمع علـــى أنـــه الطفـــل الـــذى لديـــه قـــدرة منخفضـــة علـــى الســـمع منـــذ  
 المــيالد ، أو ضــعفت لديــه هــذه القــدرة منــذ مرحلــة بــدأ تعلمهــم اللغــة والكــالم ، لدرجــة تعــوق قدرتــه علــى فهــم

  )١( .لحديثا
  

  ) : ١٩٨٥(تعريف عبدالعزيز الشخصى 
 –يعرف المعاق سمعيًا بأنه من حرم حاسة السمع منذ والدته أو قبل تعلمه الكالم إلى درجة تجعلـه 

غيــر قــادر علــى ســماع الكــالم المنطــوق ومضــطرًا إلســتخدام اإلشــارة  –حتــى إســتعمال المعينــات الســمعية 
  )٢( .للتواصل مع اآلخرين 

  

  :للصم ف الطبى التعري



ديسبيل أو أكثر ، أما الطفل ) ٩٠(ويرى أن الطفل األصم هو الذى يعانى من فقدان سمعى مقداره 
  )٣( .ديسبيل ) ٩٠(ضعيف السمع فهو الذى يقل الفقدان عنده عن 

  
  
  
  

  ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
  ٢٥، مرجع سبق ذكره ، ص سمعياً  سلوك األطفال المعاقين تعديل: صالح عبدالمقصود السواح ، رشا عبدالعزيز   -١

 . ١٣،  ٢٠٠٨، ب ن ، ب د ،  سيكولوجية الطفل األصم: سحرزيدان زيان  -٢

  . ٢٤، ص ٢٠٠٤، ب ن ، مركز الكتاب للنشر ،  مهارات التدريس لمعلمى ذوى اإلحتياجات الخاصة: مصطفى عبدالسميع محمد  -٣
  : للصمالتعريف التربوى 

ويرى أن الطفل األصم هو ذلك الطفل الذى تمنعه إعاقتـه السـمعية مـن إكتسـاب المعلومـات اللغويـة 
عن طريق حاسة السمع بإستخدام السمعات الطبية أو بدونها ، أما الطفل ضعيف السمع فهـو الـذى يعـانى 

يـة عـن طريـق حاسـة من ضعف سمعى إال أن قدرته السمعية المتبقية لديه تؤهلـه إكتسـاب المعلومـات اللغو 
  )١( .السمعات الطبية أو بدونها  السمع بإستخدام

  

  ) :١٩٨٨(تعريف كارينى 
مـــن الفقـــدان  تعـــرف كـــارينى اإلعاقـــة الســـمعية بأنهـــا مصـــطلح عـــام يشـــير إلـــى فقـــدان ســـمعى يتـــراوح

ويشــمل هــذا والعميــق ، ، وحتــى الفقــدان الســمعى الشــديد  الســمعى الخفيــف مــرورًا بفقــدان ســمعى متوســط
  :لمصطلح فئتين هما ا

  .فئة الصم   - أ
  )٢( .فئة ضعاف السمع   - ب

  

  ) : ١٩٨٧(تعريف مورس 
الطفل ضعيف السـمع بأنـه الطفـل الـذى يعـانى مـن ضـعف سـمعى إال أن القـدرة  حيث يعرف مورس

 مــن إكتســاب المعلومــات اللغويــة عــن طريــق مــا تبقــى لديــه مــن حاســة الســمعية المتبقيــة لديــه وظيفــه تمكنــه
  )٣( .ستخدام السماعات الطبية أو بدونها السمع وذلك بإ

  
  
  

  ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
 . ٢٤المرجع السابق ، ص -١

  . ٨٧، ص ٢٠٠٩، اإلسكندرية ، دار الوفاء للنشر ،  المعرفية والمعاقين سمعياً  العمليات: رحاب أحمد راغب  -٢
 . ٢٦، مرجع سبق ذكره ، ص سمعياً  ألطفال المعاقينسلوك ا تحديد: صالح عبدالمقصود السواح  -٣



  

  ) :١٩٩٥(تعريف يسلديك والجوزينى 
يعـــرف اإلعاقـــة الســـمعية بأنهـــا تعنـــى القصـــور فـــى الســـمع بصـــفة دائمـــة ، والـــذى مـــن شـــأنه التـــأثير 
بالســلب علــى األداء التعليمــى للفــرد ، ويقصــد باإلعاقــة الســمعية هــى تلــك المشــكالت التــى تحــول دون أن 

  )١( .على سماع األصوات  وم الجهاز السمعى عند الفرد بوظائفه أو تقلل من قدرات الفرديق
  

  ) :٢٠٠٣(تعريف إبراهيم القريوتى وآخرون 
فيعــرف اإلعاقــة الســمعية علــى أنهــا إنحــراف فــى الســمع يحــد مــن قيــام الجهــاز الســمعى عنــد الفــرد 

  )٢( .بوظائفه أو يقلل من قدراته 
  

  :تعريف الصم 
الفئــة مــن األفــراد الــذين يعــانون نقصــًا كــامًال فــى القــدرة الســمعية ، ويتعــذر علــى أفــراد هــذه  هــى تلــك

  . ية أنشطة مجتمعفى اإلشتراك  –بسبب عاهتهم  –الفئة 
  

 .الصمم إذن حالة ال تكون حاسة السمع فيها هى الوسيلة األساسية التى يتم بها تعلم الكالم واللغة 
)٣(  

  
  
  

  ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
  . ٨٧، مرجع سبق ذكره ، ص المعرفية والمعاقين سمعياً  العمليات: رحاب أحمد راغب  -١
 .٤٧، القاهرة ، مكتبة زهران الشرق ، ب ن ، ص واألمهات اإلعاقة السمعية دليل لآلباء: عبدالرحمن سيد سليمان  -٢

  . ٤٢،  ١٩٩٨القاهرة ، دار النهضة العربية ، ،  تنظيم مجتمع المعاقين: مدحت فؤاد فتوح  -٣

  :الصم والبكم 
ويعرف الصم والبكم من الناحية الطبية بأنهم هؤالء الذين حرموا حاسة السـمع منـذ والدتهـم أو الـذين 
فقدوها بمجرد أن تعلموا الكالم لدرجة أن آثار التعلم فقدت بسـرعة ، ويعتبـر الصـمم عاهـة أكثـر إعاقـة مـن 

  )١( .العمى 
  

  :سمات المعاقين سمعيًا : ثانيًا 
  .يميل إلى اإلنسحاب من المجتمع بسبب إعاقته وهو غير ناضج  - ١
 .يتكون لديه العديد من المشكالت السلوكية مثل العدوان والسرقة والكذب  - ٢



األطفــال العــاديين فــى إختبــارات  إن اإســتجابات األطفــال ضــعاف الســمع ال تختلــف عــن إســتجابات - ٣
  )٢( . (I Q) الذكاء

إن األطفـال الصــم يميلــون غالبــًا إلــى اإلشــباع المباشــر لحاجــاتهم بمعنــى أن مطــالبهم يجــب أن تشــبع  - ٤
 .بسرعة 

أثبتــت إختبــار فاتيالنــد للنضــج اإلجتمــاعى أنهــم غيــر كــاملين مــن ناحيــة النضــج اإلجتمــاعى بســبب  - ٥
 .عجزهم عن التفاعل مع المجتمع 

عاقــات أكثــر مــن الــذكور وأكثــر هــذه المخــاوف أن المخــاوف تظهــر بصــورة واضــحة لــدى البنــات الم - ٦
 )٣( .ظهورًا هى الخوف من المستقبل 

  
  
  
  
  

  ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
  . ١٤، مرجع سبق ذكره ، ص سيكولوجية الطفل األصم: سحرزيدان زيان  -١
  ٣٤، مرجع سبق ذكره ، ص سمعياً  معاقينسلوك األطفال ال تعديل: صالح عبدالمقصود السواح ، رشا عبدالعزيز   -٢

  . ٣١١، ص ٢٠٠٤ب ن ، مطابع الدار الهندسية ،  الخدمة اإلجتماعية وذوو اإلحتياجات الخاصة ،: يوسف محمد عبدالحميد ، هدى توفيق سليمان  -٣

  :ومن السمات السمعية لألطفال من سن الوالدة إلى سن خمس سنوات 
نجد أن الطفل فى هذه المرحلة يستجيب إلـى األصـوات العاليـة  :شهور  ٣من سن الوالدة إلى سن  - ١

 .المفاجئة نتيجة رد فعل منعكس 

 .تنمو قدرة الطفل تدريجيًا على اإلستجابة لألصوات : شهرًا  ١٢-٣من سن  - ٢

تنمو مقدرة الطفل على فهم الكالم وخاصة الكالم الذى له معنـاه عنـد  :سنوات  ٣من سن سنة إلى  - ٣
  .الطفل 

يمكـــن تـــدريب الطفـــل علـــى اإلســـتجابة للخبـــرات كمـــا يمكـــن التحـــدث إليـــه  :ســـنوات  ٥-٣مـــن ســـن  - ٤
 )١( .بسهولة أثناء لعبه 

  

  :إحتياجات المعاقين سمعيًا : ثالثًا 
  :لعل النظر إلحتياجات الطفل المعاق يضفى أهمية ذات أبعاد خاصة لعدة أسباب منها 

أن نوفر له كافة أنـواع الرعايـة الالزمـة ونشـعره أن الطفل العوق طاقة بشرية معطلة ، من حقه علينا  -
 بإنسانيته وقيمته الذاتية



أن األســرة حينمــا تســتقبل طفــًال جديــدًا تتوقــع دائمــًا أن يكــون هــذا الطفــل قــادر علــى تجــاوز مســتوى  -
 )٢(.واإلجتماعية الثقافية الوالدين فى اإلنجازات

  
  
 

  ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
 . ٧١، ص ١٩٧٨، ب ن ، ب د ،  الفكر التربوى فى رعاية الطفل األصم: لطفى بركات أحمد  -١

  . ٧٧، ص ١٩٩٩، اإلسكندرية ، المكتب العلمى للنشر ،  اإلجتماعية للطفل األصم الرعاية: السيد محمد البدوى ، محمد السيد حالوة  -٢
  :وهناك عدة تصنيفات للمعاقين سمعيًا وٕاحتياجتهم ومنها 

  :التصنيف الذى يقسم الحاجات إلى ثالثة أقسام وهما  -١
ويعبـــر عـــذا النـــوع مـــن الحاجـــات عـــن تلـــك الحاجـــة التـــى يجـــب إشـــباعها  :الحاجـــات الفســـيولوجية   )أ (

 .للمحافظة على حياة اإلنسان مثل الغذاء والماء والهواء والراحة 

 –الحـــب  –الزمالـــة : هـــا وتختلـــف أهميتهـــا مـــن فـــرد إلـــى آخـــر ومـــن أمثلت :الحاجـــات اإلجتماعيـــة   )ب (
 .القبول  –التعاطف 

وتنبع مـن رغبـة األفـراد وتصـور أنفسـهم فـى أوضـاع معينـة ، ومـن بـين أمثلـة  :حاجات إشباع الذات   )ج (
 )١( .اإلستقالل  –التحكم  –الغير بالفرد  إعتراف: ذلك الحاجات 

  

رة ويــتلخص فــى وهنــاك تصــنيف مقتــرح إلحتياجــات المعــوقين ســمعيًا فــى مرحلــة الطفولــة المتــأخ
  :نوعين وهما 

   :اإلحتياجات األولية للطفل المعوق سمعيًا  -١
س عملـه بإنتظـام دى وظائفه الطبيعية ويمـار ت التى يحتاجها الكائن العضوى ليؤ وهى تلك اإلحتياجا

  .كالطعام والشراب 
  

ين ويمكـــن وصـــفها بأنهـــا إحتياجـــات عضـــوية أو بيولوجيـــة ويـــدخل فـــى نطاقهـــا الحاجـــة إلـــى اإلكســـج
  )٢( .العوامل البيئية الخارجية الضارةوالحماية من 

  
  ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

  . ٨١المرجع السابق ، ص -١٦
  . ١٣٥، ص  ٢٠٠١اإلسكندرية ، المكتب الجامعى الحديث ،  رعاية المعاقين سمعيًا ،: بدر الدين كمال عبده ، محمد السيد حالوة  -١٧

  :اجات النفسية واإلجتماعية للطفل المعوق سمعيًا اإلحتي -٢



حــين تشــبع الحاجــات البيولوجيــة علــى نحــو مرضــى تظهــر لــدى الفــرد الــدوافع المختلفــة نحــو إشــباع 
وتكيفه مع نفسه ومع اآلخرين مـن خـالل العالقـات المتبادلـة فـى  بتوافقه مجموعة من اإلحتياجات المتصلة

  .الحياة 
  

  :حاجات فيما يلى ويمكن إيجاز بعض هذه ال
  .الحاجة إلى األمن والحب   )أ (
 .الحاجة إلى تخفيف الذات   )ب (

 )١( .الحاجة إلى اللعب   )ج (
  

  )٢( :ومن الحاجات النفسية واإلجتماعية للطفل المعاق سمعيًا 
  .حاجة المعوق سمعيًا إلى الشعور بأنه محبوب ومرغوب فيه من األشخاص المحيطين به  - ١
دم فــى نــواحى النشــاط التــى يقــوم بهــا ولــذلك يجــب أال يتطلــب منــه حاجتــه إلــى الشــعور بالنجــاح والتقــ - ٢

 .مستوى طموح أعلى من قدرته 

حاجته إلى أن يكون مقيدًا للمجموعة التى ينتمى إليها ومن هنا كان لزامًا على المسئولين أن يشركوه  - ٣
 .أعمال يمكن أن ينتج فيها 

 .ها قدراته من غير إحباط بل حاجة المعوق سمعيًا إلى أن يشب فى بيئة يستطيع ينمى في - ٤

  
  

  ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
  ٨٦-٨٣، مرجع سبق ذكره ، ص ص  اإلجتماعية للطفل األصم الرعاية: السيد محمد البدوى ، محمد السيد حالوة  -١

 . ٢٤١ – ٢٤٠، ص ص  ١٩٩١،  ١٩٩٠دار الثقافة للنشر ،  ، القاهرة ، الخدمة اإلجتماعية مع الفئات الخاصة: أحمد محمد السنهورى وآخرون  -٢

 .شعوره بالنقص نتيجة لعاهته  حاجته إلى مزاولة مهنة مالئمة مواهبة حتى يستطيع أن يقاوم - ٥

بينه وبين األشخاص العـاديين  تفرقه حاجته إلى خدمات إجتماعية متى يشعر بتقبل المجتمع له دون - ٦
.  

  

  :الخاص بالطفل المعوق سمعيًا  اإلحتياجات المعينة ذات الطابع
للطفــل المعــوق ســمعيًا إحتياجــات ذات طــابع خــاص ال يمكــن فصــلها عــن إحتياجاتــه الســابقة ، بــل 

  .تبرز أهميتها فى أنها تعينه على إشباع إحتياجاته األخرى ولذلك أطلق عليها اإلحتياجات الخاصة 
  

  :هى من خالل ما سبق يمكن تقسيم اإلحتياجات إلى ثالث أقسام 



إن لغة التفاهم هى أهم الوائق أمـام الطفـل المعـوق سـمعيًا علـى حـين أن التعلـيم  :إحتياجات تعليمية  - ١
  .هو منقذه ، لكن وسائل التعليم العامة ال تستطيع النفاذ من خالل جدران السكون والصمت 

لمعــوق والعمــل ويقصــد بالتأهيــل عمليــة دراســة وتقيــيم قــدرات وٕامكانيــات الطفــل ا: إحتياجــات تأهيليــة  - ٢
ممكـــن لـــه فـــى الجوانـــب اإلجتماعيـــة والشخصـــية  علـــى تنميـــة هـــذه القـــدرات بحيـــث يحقـــق أكبـــر ننفـــع

 .والبدنية 

األطفال المعوقون سمعيًا يواجهـون مشـكالت فريـدة خاصـة بهـم ، فهـم ال : إحتياجات تدريبية خاصة  - ٣
لمنطوقــة ولــذلك فهــم فــى يســمعون أى نــوع مــن الكــالم منــذ مــيالدهم وال يســتطيعون إســتيعاب اللغــة ا

 )١( .الخاصة بالكالم لديهم  حاجة إلى االهتمام بتنمية وتطوير المهارات
 
 

  ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
  . ١٤٣ -١٤١مرجع سبق ذكره ، ص ص  رعاية المعاقين سمعيًا ،: بدر الدين كمال عبده ، محمد السيد حالوة  -٢٠

  :لمسببة لإلعاقة السمعية العوامل ا: رابعًا 
أن حـــوالى ) ١٩٧٨(فرنـــون ومـــوريس حيـــث أكـــدت الدراســـات ومنهـــا دراســـة كـــل مـــن :  عوامـــل وراثيـــة -١
  . من حاالت الصمم تعزى ألسباب وراثية وهذا يحدث إلصابة أحد الوالدين أو كليهما بالصمم % ٥٠

  

أحـــد أفـــراد العائلـــة مـــن ذوى  لـــديهم وكـــذلك تكثـــر اإلصـــابة بالصـــمم فـــى زواج األقـــارب الـــذين يكـــون
  )١( .اإلعاقة السمعية 

  

بـين الوالـدين ممـا يـؤدى إلـى إضـطرابات السـمع لـدى الطفـل  R.Hوكذلك ترجع إلى إخـتالف عامـل 
  )٢( .الوليد 

  

  : عوامل غير وراثية -٢
 .إستخدام العقاقير والكيماويات  

 .اإلصابة بالفيروسات  

 .إصابة األذن الداخلية  

 )٣( .سطى إصابة األذن الو  
  
  
  
  



  
  
  
  
  

  ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
 . ٢٧، مرجع سبق ذكره ، ص سيكولوجية الطفل األصم: سحرزيدان زيان  -١

 . ٢٧-٢٦المرجع السابق ، ص ص  -٢

   ١٨٥، ص  ٢٠١٠، ب ن ، ب د ،  الخدمة اإلجتماعية فى مجدال الفئات الخاصة: مصطفى أحمد حسان وآخرون  -٣

  )١( : ومن األسباب الغير وراثية
أهــم مــرض يصــيب األذن الوســطى هــو اإللتهــاب الســحائى المخــى حيــث : إصــابة األذن الوســطى   )أ (

يســبب إنســداد قنــاة إســتكيدس وتعتبــر هــذه المشــكلة مــن المشــكالت  ممــا يتواجــد ســائل األذن الوســطى
 .الناشئة فى األطفال فى فترة الطفولة المبكرة 

وهناك بعض األمراض التى قد تصيب األذن الداخلية مما يؤدى إلى إعاقة : اخلية إصابة األذن الد  )ب (
سمعية من هذه األمراض البكتريا العضوية ، البكتريا السبحية ، اإلنفلونزا حيث يتسـلل الفيـروس عـن 

 .طريق الثقب السمعى الداخلى بالجمجمة إلى المخ 

وقــد يحــدث لــألم الحامــل اإلصــابة بفيــروس الحصــبة اإللمانيــة األمــر الــذى : اإلصــابة بالفيروســات   )ج (
يؤدى إلى إعاقات سمعية لدى الجنين وكذلك هناك بعض األمراض التى تسـبب فـى إعاقـات سـمعية 

  .مثل إلتهاب الغدد النكفية 
  

  )٢(:  أسباب بيئية -٣
  :وتتمثل فى تلك التى ترتبط بالوراثة ومنها ما يلى 

وهى التى تصيب األم خاصـة فـى الشـهور الثالثـة األولـى إذ ينتقـل ذلـك الفيـوس  :مانية اإللالحصبة  - ١
  .إلى الجنين 

وهى تلك التى تحدث فى طبقة األذن أو العظيمات أو القوقعـة أو حيـوان األذن  :التشوهات الخلقية  - ٢
. 

 
  ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

  ٥٧تبة النهضة المصرية ، ب ن ، صالقاهرة ، مك يكولوجية ذوى اإلعاقة السمعية ،س: محمد النبوى محمد على  -١

 . ٣٠٩مرجع سبق ذكره ، ص الخدمة اإلجتماعية وذوو اإلحتياجات الخاصة ،: يوسف محمد عبدالحميد ، هدى توفيق سليمان  -٢

 .ستشارة الطبيب وبصفة خاصة تلك التى تعطى بدون إ :تناول العقاقير واألدوية الضارة بالسمع  - ٣

 .ويشير إلى مهاجمة البكتريا أو الفيوسات لألذن الداخلية  :اإللتهاب السحائى  - ٤



وهـم أولئـك األطفـال الـذين يولـدون قبـل الميعـاد وبخاصـة ذوى الـوزن المـنخفض  :األطفال المبتسرين  - ٥
 .منهم 

  .ام الثالثة األولى بصفة خاصة فى الساعات األلى بعد الوالدة أو األي :إصابة المولود باليرقان  - ٦
  

  :خصائص اإلعاقة السمعية : خامسًا 
، تختلف من شخص إلى آخر ومن مجتمـع إلـى آخـر ومـن زمـن إلـى  اإلعاقة نسبية وليست مطلقة 

 .آخر 

أى إصابة جزء أو عضو أو حاسة أو قدرة أو وظيفة وليست كليـة أو اإلعاقة جزئية وليست كلية ،  
 . شاملة تجعل صاحبها عاجزًا تماماً 

 .، موجودة فى كل المجتمعات سواء المتقدمة أو النامية أو المتخلة  اإلعاقة ظاهرة طبيعة 

 .نتيجة زيادة الحرب والحوادث والكوارث والتصنيع  ،زادت هذه الظاهرة فى العصر الحديث  

 .إما لعوامل وراثية أو لعوامل بيئية  اإلعاقة تنتج ، 

 )١( .جسمية ، نفسية ، عقلية حسية ، : منها  لإلعاقة أنواع عديدة ، 
  
  

  ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
  . ٣١: ٢٨، ص ص  ١، القاهرة ، النيل العربية ، ط اإلعاقة الجسمية المفهوم واألنواع وبرامج الداعية: مدحت أبو النصر  -١

  :خصائص المعاقين سمعيًا : سادسًا 
  :ائص اللغوية صالخ :أوًال 

غة وظـائف كثيـرة فهـى تعتبـر عـن ذات الفـرد وقدرتـه علـى التوصـل وفهـم اآلخـرين وتعتبـر مـن إن الل
أهم وسائل النمو المعرفى ، ويرى القريوتى وآخرون أن المعوقين سمعيًا يعانون من تأخر واضح فـى النمـو 

باإلعاقــة  اللفظــى وتتضــح درجــة هــذا التــأخر كلمــا كانــت درجــة اإلعاقــة الســمعية أشــد كلمــا أحــدثت اإلصــابة
  .السمعية عامًال هامًا فى تحديد درجة التأخر فى النمو اللفظى 

  

فإن عدم حصول الطفل األصم على تغذية رجعية مالئمة يعتبر سببًا رئيسيًا فى ضعف قدرته علـى 
أن الطفل العـادى يـتعلم الـربط ذهنيـًا بـين أحاسيسـه ومشـاعره التـى  "فرى " ذكر النطق وٕاصدار األصوات و 

ا حينما يتحرك فكيـه ولسـانه باألصـوات الناتجـة عـن هـذه التحركـات بينمـا ال يـتمكن الطفـل األصـم يحس به
مــن تعلــم ذلــك ، إضــافة إلــى ذلــك أنــه محــروم مــن اإلســتماع إلــى نمــاذج كالميــة لغويــة مناســبة يقــدمها لــه 

  )١( .تلقائية ليقلدها ويحاكيها  الراشدون من الكبار حوله بصورة عفوية
  



  )٢( :صائص الجسمية الخ:  ثانياً 
يعتبــر الطفــل بــدنيًا مــن كــائن ينمــو وبســرعة كبيــرة إلــى طفــل أبطــأ فــى معــدل ســرعة نمــوه فــى  حيــث

  الطول والوزن إلى أن تبدأ تغيرات الرشد إال أن 
  

  ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
 . ٩١، مرجع سبق ذكره ، ص جات الخاصةمهارات التدريس لمعلمى ذوى اإلحتيا: مصطفى عبدالسميع محمد  -٢٧

  . ٩٧، طبعة أولى ، ص  ٢٠١٠، القاهرة ،  الرعاية اإلجتماعية والنفسية للفئات الخاصة والمعاقين: مريم إبراهيم حنا  -٢٨

  .أزدياد الطول يكون أكثر إنتظامًا من زيادة الوزن حيث أنه يتأثر بدرجة أقل بالتغيرات البيئية 
  

رات الحركة الدقيقة فإن الطفل فى هذه المرحلة يزداد عنده التوافـق بـين العـين واليـد وفيما يتعلق بمها
إلــى  نمــاذج القــس واللصــق ويميــل الفتيــات فــى األعمــال اليدويــة ولــذلك يميــل إلــى أعمــال الصلصــال وعمــل

شــر ويقــل اهتمــامهن تــدريجيًا باللعــب بــالعرائس حيــث يتالشــى هــذا الميــل فــى ســن الحاديــة ع أعمــال األبــرة
بصــفة عامــة وتحتــاج هــذه المرحلــة إلــى العنايــة الناميــة بالتغذيــة حيــث أن هــذا الطفــل يبــذل جهــدًا كبيــرًا فــى 

   .األنشطة المختلفة التى يمارسها 
  

  :الخصائص العقلية :  ثالثاً 
تؤكد الكثير من الدراسات التربوية أن متوسط التأخر الدراسى للطفـل المعـاق سـمعيًا تتـراوح مـن ثالثـة  - ١

أربعة سنوات على األقل بينمـا الطفـل المعـاق سـمعيًا جزئيـًا يبلـغ متوسـط تـأخره الدراسـى مـن عـام  إلى
  .ونصف إلى عامين على المسنوى األساسى لطفل المرحلة 

نقص القدرة على التعامل مع اآلخرين حيث يقل النضج اإلجتماعى للطفل المعاق سمعيًا عن الطفـل  - ٢
 .العادى 

وخاصة فى إستجاباته على إختبـارات  يختلف درجة ذكائه عن الطفل العادى الطفل المعاق سمعيًا ال - ٣
 )١( .الذكاء 

  
  
  
  

  ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
  . ٩٧المرجع السابق ، ص  -١

  :الخصائص اإلجتماعية :  رابعاً 
قـة السـمعية علـى أن ثمة عالقة بين إخـتالف أشـكال التوافـق اإلجتمـاعى واإلعا ١٩٨٦يذكر ويستر 

األطفـــال المعـــوقين ويوصـــف هـــؤالء األطفـــال الصـــم بأنـــه يصـــعب قيـــادتهم واإلعتمـــاد علـــى الكبـــار وعـــزلتهم 



إجتماعيــًا وٕانفاعليــًا وتنقصــهم  ناضــجين اإلنســحاب وأنهــم غيــر اإلجتماعيــة وشــعورهم بالخجــل ورغبــتهم فــى
وال يكونـــون صــداقات حقيقيــة وهـــذه  القــدرة علــى التوجيــه الـــذاتى وال يســتطيعون تميــز وجهـــة نظــر اآلخــرين

وجهة نظر تعزو أنماط السلوك والشخصية إلى عدم قدرة األطفال المعوقين سمعيًا نتيجة اإلصابة المباشرة 
له ، ولكن هناك وجهة نظر تبرئ اإلعاقة السمعية كسبب للعجز وعـدم القـدرة ولكـن آثـاره غيـر المباشـرة لـه 

ان إجتمــاعى وهــذه العقبــات البيئيــة يمكــن تجمعهــا فــى حــين أن فــى بيئــة الطفــل يمكــن أن تــؤدى إلــى حرمــ
   )١( .يترك آثاره واضحة على الطفل  بعضها

  

  )٢( :الخصائص النفسية :  خامساً 
أن اإلعاقـــة الســـمعية ومـــا يتبعهـــا مـــن مشـــكالت عـــدم التوافـــق مـــع مجتمـــع الســـامعين تفـــرض علـــى 

هم بيئــتهم فــى الوقــت نفســه بفشــلهم وٕاشــباع حاجــاتهم المعــاقين ســمعيًا أنواعــًا معينــة مــن ردود األفعــال وتشــعر 
  كما أن الطفل ضعيف السمع يحس دائمًا بأنه أقل من زميل له عادى السمع نتيجة لقصور 

  
  
  

  ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
 .  ١٠١ب الجامعى ، الطبعة األولى ، ص، القاهرة ، دار الكتا اإلعاقة السمعية وبرامج إعادة التأهيل: محمد فتحى عبدالحى  -١

  . ٧٣، مرجع سبق ذكره ،  تعديل سلوك األطفال المعاقين سمعياً : صالح عبدالمقصود السواح  -٢

لديه يؤدى شعوره بالنقص والدونية مما يولد لديه إحساسًا مؤلمًا لقسوة القدرة ورئاه النفس وأن العـالم الخـالى 
لـى حالـة مـن اإلكتئـاب والحـزن والتشـاؤم الـذى يميـزه عـن الطفـل العـادى من الحركة الذى يعيش فيه يؤدى إ

هــذا إلــى جانــب اإلنســحاب مــن المجتمــع واإلنــزواء ويــزداد هــذا الميــل وضــوحًا كلمــا كانــت اإلصــابة مبكــرة 
   :بسبب إعاقته السمعية له بعض الخصائص هى  وعلى هذا نجد أن الطفل المعاق سمعياً 

 .تمع بسبب إعاقته السمعية وبالتالى فهو غير ناضج إجتماعيًا يميل إلى اإلنسحاب من المج 

يتكون لديه العديد من المشكالت السلوكية ومنها العدوان والكذب واإلعتداء على اآلخرين والكيد لهـم  
 وٕايقاع األذى بهم 

  .يميلون لإلشباع المباشر لحاجاتهم  
 .عاديين فى إختبارات الذكاء أن إستجابات األطفال ضعاف السمع ال تختلف عن األطفال ال 

 :أن األطفال المعاقين سمعيًا عادة ما يظهرون قدر ملموس من 

 .عدم تحمل المسئولية خاصة شئون الحياة اليومية   -أ 

 .الخوف من المستقبل   -ب 



 )١( .واإلنسحاب والعزلة والتجنب  اإلنطواء أن األطفال المعاقين سمعيًا وضعاف السمع يميلون إلى  -ج 
  
  
  
  
  
  

  ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
  . ٧٤ – ٧٣المرجع السابق ، ص ص  -١

  :إلعاقة السمعية تصنيف ا: سابعًا 
  .حسب درجة السمع  -
  .حسب الوقت  -
  :التصنيف حسب درجة السمع ) أ(
  :فقدان سمع خفيف  -١

ويـتم عرضـه علـى  ديسبيل ، حيث يفهم الطفل الكالم بعيدًا المصـدر) ٤٠-٢٧(وهو ما يقع ما بين 
مدرســين ومســئولين وٕاســتخدام المعينــات الســمعية والتركيــز علــى المفــرادات والجلــوس فــى مكــان مناســب مــع 
اإلضاءة الكافية فى الفصل ومنهم من يحتاج إلى التدريب على قراءة الشـفاة وعـالج عيـوب النطـق والكـالم 

.  
  

  :فقدان السمع المعتدل  -٢
، وحيـث يفهـم الطفـل الكـالم مـن مسـافة قريبـة ويحـدث فيـه نـوع دسـبيل ) ٥٥-٤١(حيث يقع ما بين 

من التداخل أو التشويش فى النمو اللغوى لدى الطفل ويتطلـب هـذا النـوع قلـيًال مـن المسـاعدة الخاصـة وأن 
كان هذا الفقد ال يؤثر علـى اإلنتبـاه أو الـذاكرة ويمـك ألطفـال هـذا المسـتوى اإللتحـاق بمـدارس العـاديين مـع 

  )١( .لة الضعف لديهم مراعاة حا
  

  : الوقت الذى حدث فيه فقدان السمعالتصنيف حسب ) ب( 
  :صمم ما قبل اللغة  -١

  الذين فقدوا هذا التصنيف على تلك الفئة من المعاقين سمعيًا  ويطلق
  

  ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
  . ٢٧٠، مرجع سبق ذكره ، ص وى اإلحتياجات الخاصةمهارات التدريس لمعلمى ذ: مصطفى عبدالسميع محمد  -٣٣

  .قدرتهم السمعية قبل إكتسابهم اللغة أى قبل سن الثالثة وهذا يترك آثارًا سلبية على النحو اللغوى للطفل 
  



  :صمم ما بعد اللغة  -٢
حيــث  ويشــير إلــى الصــمم الــذى يصــيب الفــرد بعــد بلوغــه ســن الخامســة بعــد إكتســاب الكــالم واللغــة

قــد تــوفرت لديــه مجموعــة المفــرادات اللغويــة وهــو مــا يســتطيع المحافظــة عليهــا أو تقويتهــا إذا تــوفرت تكــون 
  )١( .الرعاية التربوية الالزمة 

  

  :صمم فى سن متأخرة  -٣
فـى الكبـر تعرضـوا لـبعض  ويشير هـذا النـوع مـن الصـمم إلـى األفـراد الـذين ولـدوا بحاسـة سـمع ولكـن

اعها والمرض وهؤالء يعانون من آثار الصمم إال أنه ال يؤثر على نموهم الظروف كالحروب والحوادث بأنو 
  )٢(النفسى والتعليمى فهناك فرق بينهم وبين ذوى الصمم فى سن مبكرة جدًا 

  
  
  
  
  
  

  ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
  . ٣٠٤مرجع سبق ذكره ، ص إلحتياجات الخاصة ،الخدمة اإلجتماعية وذوو ا: يوسف محمد عبدالحميد ، هدى توفيق سليمان  -١
 . ١٨٠، ص  ٢٠١٠، ب ن ، ب د ،  الخدمة اإلجتماعية فى مجدال الفئات الخاصة: مصطفى أحمد حسان وآخرون  -٢

  :مشكالت ذوى اإلعاقة السمعية : ثامنًا 
  :المشكالت النفسية  -١

لى التفاعل بشكل جيد مع المحيطـين تظهر لدى ذوى اإلعاقة السمعية ميول إنسحابية بعدم القدرة ع
بالعدوان نتيجة لعدم القدرة على المتابعة والتفاعـل كـذلك يـؤدى عـدم  وأحيانًا يشعر كما يشعر بالشك والقلق

  )١( .القدرة من قبل المعاق على المشاركة مع اآلخرين فيؤدى إلى اإلحباط 
  

  :المشكالت اإلقتصادية  -٢
ل والعــالج الطبــى وشــراء األجهــزة والمعينــات الســمعية ممــا يعــرض يحتــاج المعــاق ســمعيًا إلــى التأهيــ

األسـرة لمشـكالت إقتصــادية ، كـذلك فإنــه يحتـاج إلـى نــوع خـاص مــن التعلـيم ومـدارس للتربيــة الخاصـة ممــا 
  )٢( .يرهق كاهل األسرة 

  



 :المشكالت اإلجتماعية  -٣

بشــتى الوســائل وعــدم قــدرة األصــم تخــبط اآلبــاء فــى معالجــة الحالــة شــعور الوالــدين بــالقلق واليــأس ، 
  )٣(على التكيف بسهولة وتأخر النضج اإلجتماعى

  

  :المشكالت الشخصية للمعاقين  -٤
عــدم قــدرة األصــم علــى التمييــز بــين الصــوت والكــالم ، حرمــان الطفــل األصــم مــن التمتــع بكميــات 

  الحب والحنان من الوالدين ، عدم القدرة على 
  ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
 .  ١٥٤، ص ٢٠٠١المكتب الجامعى الحديث ، ب ن ،  الخدمة اإلجتماعية وذوى اإلحتياجات الخاصة ،: السيد عبدالحميد عطية ، سلمى محمود جمعة  -١

 . ١٠٠، مرجع سبق ذكره ، ص الرعاية اإلجتماعية والنفسية للفئات الخاصة والمعاقين: مريم إبراهيم حنا  -٢

  . ٤٤، القاهرة ، دار النهضة العربية ، مرجع سبق ذكره ، ص تنظيم مجتمع المعاقين: حت فؤاد فتوح مد -٣

  )١( .التعبير الرمزى ، عدم القيادة ، والشعور باليأس واإلنقباض ، وحياة األصم فى عالم من السكون التام 
 

  :مشكالت التدريب والتأهيل  -٥
ى المناسـب والتـدريب علـى مهنـة تناسـب ظـروف اإلعاقـة وتتمثل صعوبة وجود فرص التوجيه المهنـ

اإلعاقــة الســمعية ومــا تســتوجبه مــن تــدريب كــافى فــى مؤسســة تتــوفر فيهــا الشــروط  وتلقــى القبــول مــن ذوى
  )٢(. المناسبة من كفاءة مهنية وقرب المكان من السكن

  

  :المشكالت الترفيهية  -٦
ه علــى اإلتصــال بســبب مشــاكل اللغــة والكــالم ســبق القــول أن معانــاة المعــاق ســمعيًا مــن عــدم قدرتــ

والسمع تحد قدرته فى اإلسـتماع بمبـاهج الحيـاة وقضـاء وقـت فراغـه والترفيـه عـن نفسـه بالمقارنـة باألطفـال 
العاديين حيث يصعب عملية ممارسـة األلعـاب الجماعيـة واألنشـطة الجماعيـة أو إشـباع اهتماماتـه بطريقـة 

  )٣( مناسبة
  

  :لسمعى مشكالت المعين ا -٧
أن توفير وٕاستخدام المعين السـمعى بشـكل إيجـابى قـد يواجـه بعـض المشـكالت التـى تصـل إلـى حـد 
عدم اإلستفادة من المعين السمعى لتعويض الفقد السمعى الموجود لدى الطفـل لتقليـل آثـاره المحتملـة عليـه 

  ، فنجد أن 
  

  ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
 . ٤٣المرجع السابق ، ص: د فتوح مدحت فؤا -١



 . ١٥٥مرجع سبق ذكره ، ص  الخدمة اإلجتماعية وذوى اإلحتياجات الخاصة ،: السيد عبدالحميد عطية ، سلمى محمود جمعة  -٢

  . ١٠٠، مرجع سبق ذكره ، ص الرعاية اإلجتماعية والنفسية للفئات الخاصة والمعاقين: مريم إبراهيم حنا  -٣

الصـــغار للمعينـــات الســـمعية يواجـــه بهـــدة مشـــكالت منهـــا عـــدم مناســـبة المعـــين الســـمعى  إســـتخدام األطفـــال
  )١(. للمهام ، صعوبة إستخدامه ، إصدار المعين السمعى أصوات مزاعجة مفاجئة 

  

  )٢( : السمعمن المشكالت التى يعانى منها أيضًا و 
  . وتضم التخلف العقلى ، الصعوبات الخاصة فى الكالم :مشكالت التعليم  -١
 .وتشمل على اإلضطرابات اإلنفعالية وسوء التوافق اإلجتماعى  :مشكالت التوافق  -٢

 .وتشمل اإلضطرابات السمعية والبصرية  :مشكالت حسية  -٣

 .وتشمل عيوب النطق وأمراض الكالم  :مشكالت التواصل  -٤

   كلشلل المخى والصرع وما إلى ذلك :اإلضطرابات الحركية  -٥
  

 
 

  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
 
 
 
  ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
 . ٥٩، مرجع سبق ذكره ، ص اإلعاقة السمعية وبرامج إعادة التأهيل: محمد فتحى عبدالحى  -١

 . ٣١، مرجع سبق ذكره ، ص  اإلجتماعية للطفل األصم الرعاية: السيد محمد البدوى ، محمد السيد حالوة  -٢

   



  الفصل الثالث
  رعاية وتأهيل المعاقين سمعياً 

  
  :المحتوى 

  

 . تمهيد 

 نظرة تاريخية عن رعاية وتأهيل المعوقين سمعياً : أوًال  

 قين بجمهورية مصر العربية التأهيل اإلجتماعى للمعاثانيًا  

 تأهيل المعاقين : ثالثًا  

 فلسفة التأهيل :  رابعاً  

 خطوات تأهيل المعاقين :  خامساً  

 وسائل التأهيل اإلجتماعى للمعوقين :  سادساً  

 اإلتجاهات نحو المعاقين سمعيًا :  سابعاً  

  
  
  
  
  
  
  

  : تمهيد
التأهيل المجتمعى جاء نتيجة حتمية لعدم قدرة التأهيل التقليدى على توفير خدمات التأهيل وبرامجه 

ـــذى يعتمـــد علـــى المؤسســـ ات والمراكـــز يكفـــى لجميـــع المعـــاقين فـــى المجتمـــع حيـــث أن التأهيـــل التقليـــدى ال
ــذا بــرزت  الحاجــة إلــى تأهيــل إلســتخدام أســاليب إلســتيعاب جميــع المعــاقين الــذين هــم بحاجــة إلــى تأهيــل ل

وأشــكال جديــدة مــن التأهيــل وعليــه فقــد نشــأت بــرامج التأهيــل المجتمعــى للمعــاقين التــى تعتمــد علــى مصــادر 



نهـا تتناسـب وحاجـات المجتمـع المحلـى وهـى الخدمات المتوافرة أصًال فى المجتمع وٕازدهرت هذه البـرامج أل
  .أقل تكلفة من التأهيل المؤسسى وتخدم عددًا أكبر من المعاقين مقارنة التأهيل المؤسسى 

  

التأهيل اإلجتماعى للمعاوقين ميدان من ميـادين العمـل اإلجتمـاعى بـوزارة الشـئون اإلجتماعيـة تولـت 
ــًا منهــا بأهميــة رعــايتهم الــوزارة مســئوليته مــن أجــل تــوفير الخــدمات التأهيل يــة للمعــوقين مــن المــواطنين إيمان

ودورهم فـى التنميـة الشـاملة للمجتمـع ولـم يكـن االهتمـام بهـذا الميـدان وليـد الظـروف المسـتحدثة فـى الخدمـة 
اإلجتماعيــة وٕانمــا إســتمد أصــوله مــن أصــالة الشــعب المصــرى التــى طبعــت علــى التــواد والتــراحم بــين أفــراد 

ديانات السماوية لتؤكد هذه الحقيقية ودعت إلى التكاتف والتكافل بـين الجميـع وذلـك مـن المجتمع وجاءت ال
أجل فعل الخير ومعاونة المحتاج واألخذ بيد الضعيف ورعاية الفقير والعاجز ، وٕان إنمـا الشـخص المعـوق 

ى المجتمــع وتشــغيل قدراتــه المتبقيــة فــى عمــل يعــود عليــه باإلســتمرار ويشــعر مــن خاللــه أنــه فــرد لــه دور فــ
ليسـت  يساهم بجهده فى إنتاج بلده هو هدفنا جميعًا وهـو مـا تسـعى إليـه وزارة الشـئون اإلجتماعيـة فاإلعاقـة

  )١( .سبيًال لإلنزواء وٕانما هى دافع لتحقيق النماء والرخاء 
  

  :نظرة تاريخية عن رعاية وتأهيل المعوقين سمعيًا : أوًال 
قديمة أيام األغريق والرومان تـدعو إلـى الـتخلص مـن المعـوقين كانت النظرة فى المراحل التاريخية ال

كانت تستخدم معهم أساليب ال إنسانية فكانت النظرة إلى  وتطالب بضرورة عزلهم تمامًا فى بعض األحيان
المعوقين الصم كغيرهم من المعوقين أنهم مخلوقات بشرية ناقصة تغيث عالة على المجتمع كمـا أعتبـروهم 

 إنسـانى كـذلكإتسمت النظرة إليهم بالطابع الالتستهلك طاقة المجتمع دون أن تسهم فيه فكما نفايات بشرية 
إتسمت األساليب التى تناولت مشكالتهم والتعامل معهم بنفس الطـابع الالإنسـانى فـى مرحلـة تاريخيـة ظهـر 

مخلوقـات تثيـر الشـفقة  ما يمكن أن نسمية بالنظرة اإلنسانية األخالقية إلى المعوقين الصم وغيرهم وٕاعتبـروا
والعطف اإلنسانى وكانت تلك الفترة بدايـة تقـديم خـدمات تتمثـل فـى شـكل إيـوائى مـن خـالل مؤسسـات يقـدم 
فيهــا الغــذاء والرعايــة الصــحية وكانــت تلــك المؤسســات معزولــة عــن المجتمــع ومــع نهايــة الحــرب العالميــة 

أدى إلــى إنشــاء الجمعيــات التــى تعنــى بتقــديم الثانيــة أصــبحت الحاجــة أكثــر إلــى تــوفير بــرامج تأهيليــه ممــا 
خـــدمات ، وزاد االهتمـــام بـــالمعوقين بشـــكل أفضـــل وتغيـــرت النظـــرة إلـــيهم وأصـــبحت الخـــدمات تهـــدف إلـــى 
تعليمهم وٕاعدادهم مهنيًا وتم إنشاء بعض المعاهد والمراكز التى تهتم بتأهيل المعوقين سمعيًا وغيرهم ، وأن 

  النظرة الجديدة إلى المعوقين 
  
  

  ــــــــــــــــــــــــــــــــــ



  . ٥، ص ١٩٨٢، القاهرة ، التأهيل اإلجتماعى رسالة تنمية للمعوقين : أبو الوفا عطية  -١

سمعيًا وغيرهم من المعاقين التى تطالب بـدمجهم فـى المجتمـع ال يمكـن أن تتحقـق مـالم يغيـر المجتمـع مـن 
مشــكلة الفــرد وعليــه أن يتحملهــا بنفســه وأن مشــكلة الفــرد نظرتــه القديمــة إلــيهم التــى تعتبــر إعاقــة الفــرد هــى 

  .تنتهى بإعادة تأهيله وعالج ما يمكن عالجه من صور العجز لديه 
  

المجتمـع مـن منظـور إجتمـاعى  تناولهـاأن يوٕاعادة النظر فى مشـكلة المعـوقين سـمعيًا وغيـرهم يجـب 
ج الــذى نســعى إليــه وأن أى إعاقــة هــى تنطلــق مــن مســلمة أن اإلنســان المتكامــل القــادر الفعــال هــو النمــوذ

إنتقاص لهذا النموذج اإلنسانى ليس هذا فقط بل يجب أن تستخدم معهم طرق إبداعية تجديدية تستفيد مـن 
اإلنجـــازات التكنولوجيـــة الطبيـــة ومـــن علـــوم الـــنفس والتربيـــة ويـــتم ذلـــك فـــى ضـــوء تخطـــيط إبـــداعى وتطبيـــق 

بلى للعوامـــل المســـببة لإلعاقـــة الســـمعية وٕاحتمـــاالت تطورهـــا إبـــداعى أيضـــًا يأخـــذ مـــن إعتبـــاره البعـــد المســـتق
  .وآثارها المختلفة 

  

إن عــدد كبيــرًا مــن الــدول العربيــة تميــل إلــى إنشــاء المعاهــد والمراكــز والمــدارس بهــدف إعــادة تأهيــل  
األطفال المعوقين سـمعيًا وغيـرهم وبغـرض تكثيـف الرعايـة وخاصـة فـى بدايـة عهـدها بهـذه الخـدمات وتخـدم 

ه المؤسســـات المعـــوقين ســـمعيًا وغيـــرهم أمـــا بالنظـــام الـــداخلى أو اليـــوم الكامـــل أو مـــن خـــالل الفصـــول هـــذ
   )١( .الملحقة بالمدارس العادية  الخاصة
  
  

  
  

  ــــــــــــــــــــــــــــــــــ
  . ١٨٨: ١٨٧، ص  ٢٠٠١الجامعى ،  ، الطبعة األولى ، دار الكتاباإلعاقة السمعية وبرنامج إعادة التأهيل : محمود فتحى عبدالحى  -١

  :قين بجمهورية مصر العربية التأهيل اإلجتماعى للمعا: ثانيًا 
عــرف المجتمــع المصــرى التأهيــل اإلجتمــاعى للمعــوقين منــذ فجــر التــاريخ والمتأمــل فــى تــاريخ أمتنــا 

منــذ أقــدم  قينمعــاولــة واليجــد أن مجتمعنــا كــان ســباقًا إلــى إفــراد مكانــة خاصــة لتــدعيم األســرة ولرعايــة الطف
مســئولية المعــوقين منـــذ  وزارة الشــئون اإلجتماعيــة أى أن الــوزارة تولــت نشــئتا ١٩٣٩العصــور وفــى عــام 

ـــوفير المعاشـــات والمســـاعدات  مفهـــوم الرعايـــة إنشـــائها بصـــرف النظـــر عـــن إدراجهـــم تحـــت اإلجتماعيـــة وت
ها اإلجتماعيــة وٕادخــال المســتحدث الضــمانية وٕايــوائهم أو تحــت مفهــوم التنميــة اإلجتماعيــة بعــد تطــور رســالت

فــى إطــار سياســتها اإلجتماعيــة وفــى عهــد الفراعنــة كــان  ســمعياً  قينن أســاليب التأهيــل اإلجتمــاعى للمعــامــ
ضــعيف البنيــة يقــوم بطــى المالبــس فقــط وضــعيف العقــل بلضــم الخــرز فــى عمليــة األشــغال اليدويــة أى أن 

القــدرات مــا يــتالئم معهــا مــن جزئيــات العمــل الواحــد المجتمــع كــان يراعــى قــدرات أفــراده ويوكــل إلــيهم حســب 



مـن أجـل المرضـى ) عز وجل(وجاء العصر اإلسالمى ليتحمل الخلفاء وحكام المسلمين المسئولية أمام اهللا 
وٕاتســم التأهيــل فــى هــذا العصــر بالرعايــة اإلجتماعيــة والتكــاتف والتكافــل واألفــراد المعــوقين ســمعيًا والمعــاقين 

     )١(.  لعالجهم ماعية وٕاعانات مالية مع إنشاء المستفياتفى صورة خدمات إجت
  
  
  
  
  
  
  

  
  

  ــــــــــــــــــــــــــــــــــ
 . ٩: ٧، مرجع سبق ذكره ، ص التأهيل اإلجتماعى رسالة تنمية للمعوقين : أبو الوفا عطية  -١

  : سمعياً  تأهيل المعاقين: ثالثًا 
  :التأهيل  

للمعـاقين بهـدف إعـادة أقصـى مـا يمكـن إعادتـه مـن قـدرات عقليـة  هى مجموعـة الخـدمات التـى تقـدم
  .وجسمية وٕاجتماعية 

  

وهو عملية دراسة وتقييم قدرات وٕامكانيـات الشـخص العـاجز والعمـل علـى تنميـة هـذه القـدرات بحيـث 
  .يحقق أكبر نفع ممكن له فى الجوانب اإلجتماعية والشخصية واإلقتصادية 

  

  :لمحلى ماهية التأهيل فى المجتمع ا 
المجتمـع المحلـى وتهـدف إلـى تحقيـق التأهيـل والتكـافؤ فـى الفـرص  إستراتيجية تندرج فى إطار تنمية

يعــانون مــن إعاقــة مــا وينفــذ التأهيــل المجتمعــى بتتضــافر  األشــخاص الــذين واإلنــدماج اإلجتمــاعى لجميــع
ات العالقـــة ومجتمعـــاتهم وأســـرهم والمؤسســـات الصـــحية واإلجتماعيـــة والتربويـــة والمهنيـــة ذ المعـــوقين جهـــود

   )١( .المحلية 
  

  :التأهيل المهنى  
الرعاية التى تقوم على توفير الخدمات الالزمة لتمكن المعوق من إسـتعادة قدرتـه مباشـرة  هو برنامج

  .عمله األصلى أو أداء أى عمل آخر يناسب حالته واإلستقرار فيه 
  
  
  



  ــــــــــــــــــــــــــــــــــ
  . ٣٧:  ١٩، ص ص  ٢٠٠٦هـ ،  ١٤٤٦، الطبعة األولى ،  )آليات  –مبادئ  –فلسفة  –مفهوم ( التأهيل المجتمعى : ود المعايطة داوود محم -١

  :التأهيل اإلجتماعى للمعوقين  
والجهـود لألفـراد المعـوقين وصـوًال بهـم عـن طريـق الخـدمات اإلجتماعيـة هو برنامج إستثمار للقدرات 

يــة والمهنيــة إلــى المســتوى الــذى يمكــنهم مــن التغلــب علــى اآلثــار التــى نجمــت عــن والنفســية والطبيــة والثقاف
ماهمـة إيجابيـة فـى بـرامج التنميـة اإلقتصـادية واإلجتماعيـة  عجزهم وبـذلك يسـتطيع الفـرد المعـوق أن يسـاهم

  )١( .الشاملة 
  

  

  :التأهيل المجتمعى  
لــى تحقيــق التأهيــل والتكــافؤ فــى هــو إســتراتيجية تنــدرج فــى إطــار تنميــة المجتمــع المحلــى وتهــدف إ

الفـــرص واإلنـــدماج اإلجتمـــاعى لجميـــع األشـــخاص الـــذين يعـــانون مـــن إعاقـــة ، وبتظـــافر الجهـــود مـــن قبـــل 
المعــوقين وأســرهم ومجتمعــاتهم المحليــة ينفــذ التأهيــل المجتمعــى بالتعــاون مــع المؤسســات الصــحية والتربويــة 

  )٢( .واإلجتماعية المعنية بذلك  والمهنية
  

  :فلسفة التأهيل :  رابعاً 
كوحــدة قائمــة تــتلخص فلســفة التأهيــل فــى العمــل علــى إحتــرام الفــرد المصــاب وتــديره والتعامــل معــه 

بذاتها أو إعتراف بقدرته على التوافق والمرونة بالنسبة لظروف العمل المكفولـه لـه فـى المجـال المهنـى بعـد 
  .نواحى إال من خالل مبدأ الفروق الفردية تأهيله لذلك دون تفرقه بين فرد وآخر فى أية ناحية من ال

  
  ــــــــــــــــــــــــــــــــــ
 . ١٢:  ١١، مرجع سبق ذكره ، ص التأهيل اإلجتماعى رسالة تنمية للمعوقين : أبو الوفا عطية  -١

  .ه ، مرجع سبق ذكر  )آليات  –مبادئ  –فلسفة  –مفهوم ( التأهيل المجتمعى : داوود محمود المعايطة  -٢

فمن واجبنـا أن نتقبلـه فـى المجتمـع كإنسـان لـه كرامتـه وحقوقـه السياسـية واإلنسـانية واإلجتماعيـة ولـه 
الحــق فــى أن يعمــل بأقصــى مــا تســمح بــه إمكانياتــه حتــى يحقــق اإلشــباع المهنــى ويــؤدى دوره فــى المجتمــع 

التأهيــل هــى الخلــق ومصــالحه ، ففلســفة كمــواطن منــتج يســتطيع أن يعتمــد علــى نفســه وأن يتكفــل بشــئونه 
والبناء والتجديد بهدف اإلستفادة من قـدرات المعـوق وٕامكانياتـه ومعاونتـه علـى إسـتعادة قدرتـه علـى التنـافس 

 الفـــرد بنفســـه واإلســـتقالل بذاتـــه والحيـــاة داخـــل أســـرة تتقبلـــه كمعـــوق واإلنتـــاج ، كمـــا يعمـــل علـــى تنميـــة ثقـــة
تأهيــل عمليــة فرديــة تختلــف فــى صــياغتها مــن فــرد مــع ظروفــه كمــا يتكيــف معهــا ، ولــذلك يعتبــر ال وتتكيــف

لتخطـــيط تبعـــًا لحاجـــات المعـــوق بالنســـبة إلـــى آخـــر كمـــا أنهـــا مبنيـــة علـــى أســـاس التفرقـــة واإلختيـــار عنـــد ا
ـــد عنـــه وهـــو إعـــادة القـــدرة وال كفايـــة للخـــدمات الميســـورة وتتكامـــل إذا مـــا ســـارت نحـــو تحقيـــق هـــدف ال تحي



إلـى المجتمـع وداخـل أسـرته بعـد إزالـة كافـة العوائـق التـى قـد تنشـأ عـن الوظيفية واإلنتاجيـة للعـاجز وٕاعادتـه 
عجزه ، ويمكننا أن نقول أن التأهيل عملية تنمية قائمة على أسـاس خطـة موضـوعة وفقـًا إلحتياجـات الفـرد 
المعوق وعلى أساس غنى لتشخيص التأهيل لمعاونته على اإلسـتقرار والحيـاة دون عوائـق لـه وألفـراد أسـرته 

. )١(  
  

  )٢(: خطوات تأهيل المعاقين :  خامساً 
  :تتلخص خطوات تأهيل المعوقين فيما يلى 

دراســـة حالـــة الشـــخص اإلجتماعيـــة دراســـة عامـــة وتقصـــى ظروفـــه اإلجتماعيـــة واإلقتصـــادية والثقافيـــة  - ١
 ) .بحث حالة الفردية ( والمهنية 

  ــــــــــــــــــــــــــــــــــ
  . ١٦:  ١٥، الهيئة العامة لشئون المطابع األميرية ، القاهرة ، ص ص  إلجتماعى رسالة تنمية للمعوقينالتأهيل ا: أبو الوفا عطية  -١
  المرجع السابق : أبو الوفا عطية  -٢

التشــــخيص الطبــــى والنفســــى ويشــــمل الفحــــص الطبــــى لتقــــدير درجــــة العجــــز وطبيعتــــه كمــــا يشــــمل  - ٢
 .اإلختبارات النفسية وقياس القدرات العضلية 

البــدنى إلســتعادة قدراتــه الجســمية بتزويــده بــاألجهزة التعــويض واألطــراف الصــناعية وتدريبــه اإلعــداد  - ٣
 .على إستعمالها وتنمية قدراته بالعالج الطبيعى 

التوجيــه المهنــى وهــو يشــمل معاونــة الشــخص علــى فهــم حقيقيــة مشــكلته ومســاعدته علــى التكيــف فــى  - ٤
 .وضعه الجديد وٕاختيار المهنة المالئمة له 

يب على العمل المناسب ويشمل التدريب البدنى والعقلى الذى يتفق ومطالـب العمـل الموجـه إليـه التدر  - ٥
  .وتنمية المهارات الالزمة لها ، كما يشمل التدريب المهنى الالزم لمزاولته لهذا العمل 

أو الخدمات اإلجتماعية كإعادته لألسرة ومصاريف اإلنتقال وثمن األدوات والخامات الالزمة لتـدريب  - ٦
 .لبدء عمل جديد 

 .التشغيل فى عمل يتفق مع قدراته البدنية والعقلية ويتناسب مع التدريب المهنى الذى أعد له  - ٧

التتبع للتأكد مـن إسـتقراره فـى حياتـه الجديـدة وحـل مشـكالته اإلجتماعيـة تمكنهـا لـه مـن اإلسـتقرار فـى  - ٨
 .دم إليه عمله واإلستفادة من الجهود التى بذلت معه والمعاونات التى تق

  
  
  
  
  
  
  



  
  

  :وسائل التأهيل اإلجتماعى للمعوقين :  سادساً 
  :تعتمد وزارة الشئون اإلجتماعية لتوفير خدمات التأهيل على الوسائل التالية 

 :مكتب التأهيل  

هو المكان الذى أعد إلستقبال مختلف فئات المعوقين لتأهيلهم وتوفير كافـة الخـدمات التأهيليـة لهـم 
  .كاتب الورش التابعة لها فى تدريب المعوقين وتستغل هذه الم

  

  :مركز التأهيل  
ـــة تقـــدم بـــرامج شـــاملة للمعـــوقين ومهمتهـــا تـــأهليهم بإتبـــاع نظـــام اإلقامـــة الداخليـــة  هـــو وحـــدة متكامل

للحاالت المعاقة بإصابات شديدة ويصعب إنتقالهم للتـدريب فـى سـوق العمـل أو الحـاالت التـى تحتـاج إلـى 
  .لناحية البدنية والنفسية أو يتبين حاجتها إلى عالج طبيعى لتحسين درجة اإلعاقة مراقبة مستمرة من ا

  

  :المصانع المهنية  
مصــانع معــدة إلســتقبال األفــراد المعــاقين الــذين يتعــذر إلحــاقهم بالعمــل فــى ســوق العمــل بســبب  هــى

هم وتتـولى الـوزارة جسامة اإلصابة أو صعوبة التنقـل أو لحـاجتهم إلـى رعايـة خاصـة أو نظـام معـين لتشـغيل
إنشاء هذه المصانع ووضع االنظم واللوائح التى توفر الخدمات التأهيلية الالزمة لحاالت المعوقين الملحقـة 

  .بها 
  
  
  

  :مركز التوجيه النفسى  
هـــو وحـــدة حكوميـــة تابعـــة لـــإلدارة العامـــة للتأهيـــل اإلجتمـــاعى للمعـــوقين بإســـتقبال حـــاالت التخلـــف 

ق بمؤسسات التثقيف الفكرى إلجراء الفحوص النفسية وتحديـد المؤسسـة التـى تـوفر العقلى المتقدمة لإللتحا
   .الخدمة المطلوبة إللتحاق الحالة بها 

  

  :مؤسسات التثقيف الفكرى  
وهى دور معدة لرعاية المتخلفين عقليًا من الموقين لحاجتهم إلـى رعايـة خاصـة مكثفـة الجهـد داخـل 

التخلـف العقلـى المتوسـط والبسـيط حتـى يمكـن تـدريبهم مهنيـًا فـى مهـن هذه الدور ، وتقوم بإستقبال حاالت 



تتفـــق ودرجـــات ذكـــائهم وقـــدراتهم ، وتـــوفر هـــذه المؤسســـات الخـــدمات المتكاملـــة مـــن النـــواحى اإلجتماعيـــة 
  .والنفسية والمهنية والطبية والترويحية الداخلية للحاالت الملتحقة بها 

  

  :جمعيات ذوى العاهات  
للعمـل فـى ميـدان الفئـات الخاصـة والمعـوقين  ١٩٦٤لسـنة  ٣٢طبقًا للقانون رقـم هيئات مشهرة  هى

وتركيز كافة الخـدمات المتخصصـة لتـأهيلهم ، وتعتمـد بـرامج التأهيـل المعـدة لهـذه الجمعيـات علـى الجهـود 
  .الشعبية المتطوعة والمسجلة بها بإعتبارها جهود خدمية قادرة على العطاء التلقائى فى هذا المجال 

  

  :مصانع األجهزة التعويضية  
مصــانع متخصصــة فــى إنتــاج األطــراف الصــناعية واألجهــزة التعويضــية تنشــئها الــوزارة بغــرض  هــى

إنتــاج أجهــزة متطــورة وحديثــة لخدمــة المعــوقين وتزويــد بهــا مكاتــب التأهيــل أو األفــراد وطالبيهــا عــن طريــق 
  .تصنيع جهاز مطابق للمواصفات الفنية أسعار خاصة ال يراعى فيها تحقيق ربحية تجارية بقدر ضمان 

  

  :مركز العالج الطبيعى  
هـــو مكـــان معـــد إلســـتقبال حـــاالت المعـــوقين الـــذين يتقـــرر لهـــم عـــالج طبيعـــى بإســـتخدام الخواصـــى 
الطبيعية للماء الهواء والحرارة والهرباء فى عالج بعض مـن األمـراض التـى يصـابون بهـا أو تحسـين درجـة 

ويتم توفير هذه الخدمة بدون مقابـل إال إذا تبـين مـن البحـث اإلجتمـاعى إمكانيـة  لإلعاقة التى يعانون منها
  )١(. مساهمة الحالة فى قيمة العالج المقررة 

  

  :اإلتجاهات نحو المعاقين سمعيًا :  سابعاً 
  :إتجاهات المجتمع نحو الماعاقين سمعيًا  -١

رة أكثر تضـخمًا وبالتـالى تعـاملهم معـه نظرة أفراد المجتمع إلى اإلعاقة السمعية لدى الطفل بصو  إن
بالعطف والشفقة المصحوبة باآلسى حينًا والحسرة أو اإلندهاش والنبذ واإلنقباض فى حين آخر ، يكـون لـه 
آثار نفسية سيئة لدى المعوق سمعيًا تبدو فى اإلحباط الشديد ، كراهية النفس ، كراهية األصحاء سـمعيًا ، 

  . ) ١٩٩٠سامى جميل ، ( الحياة ، الخجل من مواجهة الناس  الشعور بالنقص ، اإلكتئاب من
  
  
  
  

  ــــــــــــــــــــــــــــــــــ
  .المرجع السابق : أبو الوفا عطية  -١



  

  :مين نحو المعوق سمعيًا إتجاهات الطالب والمعل -٢
ين نحـو فى دراسة قام بها على إتجاهات الطلبـة الفرنسـيين واألمـريكي ١٩٦٤ كاون& كاون أوضح 

الصــــم ، أن الطــــالب الفرنســــيين أكثــــر تقــــبًال للصــــم مقارنــــة بــــالطالب األمــــريكيين ، وجــــاءت نتــــائج دراســــة 
  .عن وجود إتجاهات إيجابية لطالب بكلية التربية نحو تربية ورعاية المعوقين سمعيًا  )١٩٩٢(القريطى 
  

( أو مسـاعدة المعلمـين بأن المعوق سمعيًا يعانى مـن رفـض المعلمـين  ١٩٦٢ نيكولوفبينما أشار 
أن إتجاهــات نظــار المــدارس اإلبتدائيــة واإلعداديــة والثانويــة  ١٩٨٠دافيــز ، كمــا أوضــح ) نظــار المــدارس 

تتميـــز بالســـبية ورفـــض إدمـــاج هـــؤالء المعـــوقين فـــى المـــدارس العاديـــة ، وٕاســـتنتج عكـــس ذلـــك عبـــدالعزيز 
ء المـدارس والمعلمـين واألخصـائيين من دراسته ، على إتجاهات عينـة مـن مـديرى ووكـال ١٩٨٦الشخصى 

  .النفسسين واإلجتماعيين والتى أوضحت اإلتجاه اإليجابى نحو المعوق سمعيًا 
  

  :اإلتجاهات األسرية نحو المعوق سمعيًا  -٣
العديد من ردود أفعال الوالدين عند معرفتهما بوجود حالة صمم لدى طفلهما ، وقـد حـدد روزيـن هناك

خمـس مراحـل يمـر بهـا الوالـدين بـدءًا مـن وعـيهم بالمشـكلة ألول مـرة إلـى )  ١٩٩٥وآخـر ،  فى محمـد الشـناوى(  ١٩٥٥
  : أن يصال إلى تقبل الطفل وهذه المراحل هى 

 .الوعى بالمشكلة  

 .التعرف على المشكلة األساسية  

 .البحث عن سبب المشكلة  

 .البحث عن عالج  

 .تقبل المشكلة  
  

  :شاعر وردود األفعال نحو طفلهم األصم ومن أمثلة اإلتجاهات الوالدية والم
ردود أفعــــال ســــلبية نحــــو الطفــــل األصــــم ، وذلــــك لعــــدم قــــدرتهما علــــى فهــــم حاجــــات الطفــــل األصــــم  

ومقاومتــه الذاتيــة للســلوك اإلســتقاللى ، وعــدم رغبتــه فــى تنميــة قدراتــه علــى تحمــل اإلحبــاط بطريقــة 
 .  ) ١٩٩٥شاكر قدنيل ، ( مقبولة ، وعجزه عن التواصل اللفظى 

 القلق والخوف الزائد من اآلباء عند تطبيق أى نظـام خـاص لحيـاة الطفـل األصـم ، حيـث ال يسـتطيع 
 .أ يدفع عن سلوكه أو أخطائه 



 .اإلنكار ورفض التشخيص ، محاولة الوالدين اإلتيان بأسباب أخرى لتصرفات أبنهما  

 .الحزن على طفلهما المعوق والبكاء الحار  

ونبـــذه والحـــط مـــن شـــأنه ،  فـــى بعـــض األحيـــان ويبـــدو فـــى اإلســـاءة إليـــه ، رفـــض الوالـــدين لطفلهمـــا 
 ) .  ١٩٩٥كمال مرسى ، ( والتهرب من المسئولية 

يــرى بعــض البــاحثين أن إســتجابات الوالــدين قــد تأخــذ شــكل الحمايــة البدنيــة لحاجــات الطفــل مــن قبــل  
   )(Cleveland, 1980 األم ، أما األب يتمثل فى شكل اإلنسحاب أو اإلستدخال لمشاعره

األفــراط الزائــد فــى الحــب مــن قبــل الوالــدين وبالتــالى التــدخل المفــرط فــى أمــور الطفــل األصــم مــا قــد  
 .يساعد بطريقة ال شعورية على محو شخصيتهم أو إفسادهم بالتدليل 

زيــادة التــوتر والخالفــات الزوجيــة ، وتنــافر األخــوة واألخــوات ، وعنــدما يكــون الســبب وراثــى قــد تســبب  
  )١٩٨٢فتحى عبدالرحيم ، (لك فى ضعف عالقات اإلتصال بين األم وطفلها ذ

 . (Byde – Brandt )من الضغوط النفسية بسبب عبء المطالب الخاصة بهذا الطفل للعديد  التعرض 

 .إسقاط اللوم على اآلخرين كطبيب الوالدة ، أو الطبيب المعالج  

أن شئ فى حياتهم أو سلوكهم ، ربمـا يكـون مسـئوًال ، حيث يلوم الوالدين أنفسهما على  مشاعر األثم 
 .عن هذه الحالة من اإلعاقة 

اإلنسحاب من اإلختالط مع اآلخرين مـن األصـدقاء واألقـارب وعـن المناسـبات اإلجتماعيـة واألمـاكن  
 Singhi et )وقد أثبت ذلك  ) ١٩٩٥محمد الشناوى وآخر ، ( العامة تالفيًا لنظرات اآلخرين للطفل المعاق سمعيًا 

al ,1990 )  منه والدى المعوق من ضعف الزيـارات اإلجتماعيـة ، والضـغوط الماليـة الشـديدة مما يعانى
 .، وصعوبة إستمتاع األسرة بوقت الفراغ 

مــــن تميــــز ســــلوك والــــدى المعــــوق ســــمعيًا بــــالقلق واإلكتئــــاب  ١٩٩٢وأضــــافت دراســــة علــــى شــــعيب  
حًا علــى أســرة المعــوق خاصــة األم التــى تتلقــى إعاقــة والعصــابية ، ومــا تتركــه اإلعاقــة مــن أثــرًا واضــ

 .طفلها بنوع من الصدمة وعدم اإلرتياح 
  

  :تعليم ورعاية المعوقين سمعيًا :  ثامناً 
يمثل االهتمـام بالطفـل المعـوق سـمعيًا أحـد المقـاييس التـى توضـح تقـدم األمـم وتحضـرها ، لـذا يجـب 

ى أنهـا خدمـة وٕاسـتثمار فـى ذات الوقـت ، فهـو خدمـة واجبـة أن ينظر العالم العربى إلى تعليم تلـك الفئـة علـ
األداء لكل فرد معوق سمعيًا ، وهو إستثمار فى الموارد البشرية للدولة ، األمر الذى يسـتوجب اإلتجـاه إلـى 

  .تطوير سياسة تعليم الصم ليس تطويرًا أفقيًا فى الكم والعدد ، ولكن تطويرًا رأسيًا فى المحتوى والكيف 
  



طــوير فــى تعلــيم المعــوقين ســمعيًا قــد حقــق تقــدمًا ملحوظــًا فــى العــدد والكــم أكثــر ممــا إتصــل إن الت
( وقـوة اللمـس ) بإسـتخدام العـين ( بالمحتوى والكيف فلقد تقدمت فى السنين األخيرة بـرامج تعلـم قـوة النظـر 

ل األصــم تلمـــس ، فـــالعيون تالحــظ وتشـــاهد حركــات الشــفاة للمعلمـــات ن وأنامــل الطفـــ) بإســتخدام األنامــل 
حنـــاجرهم والذبـــذبات الهوائيـــة التـــى ترافقهـــا ، وبـــذلك تقـــوم كـــل مـــن العيـــون واألنامـــل مقـــام األذن فـــى إلتقـــاط 

ويفهــم معناهــا ويطلــب ) مامــا مــثًال ( الكلمــات والحــروف ، وطالمــا يــتعلم الطفــل األصــم كلمــة مــن الكلمــات 
ألفــاظ األصــم ويكتســب مفــرادات اللغــة يســمعها  إليــه أن يتفــوه بهــذه الكلمــة ومــن ثــم يســتعملها ، وهكــذا تنمــو

بعيونه وبأنامله فى بعض الحاالت حتـى يغتنـى قاموسـه اللغـوى ، فينمـو تفكيـره ، ويتفـتح ذكـاءه ، وفـى كـل 
عــدنان ( ذلــك نجــد الصــعوبة والــبطء والمشــقة فــى تعليمــه ، ولكــن الجهــود التــى تبــذل مــع الطفــل تــؤتى ثمارهــا 

  ) . ١٩٨٨السبيعى ، 
  

يدعونا إلى عرض لـبعض اإلرشـادات والتوصـيات وأسـاليب الوقايـة والعـالج الالزمـة كل هذا 
  :للطفل المعوق سمعيًا 

على األم بل واألسرة أن تتقبل بسرور كالم طفلها وتشجيعه علـى النطـق مهمـا كانـت درجـة إعاقتـه ،  
 .مع تجنب التصحيح المتكرر لكالمه ، وٕاحساسه بالسعادة عندما يتحدث 

أذن األصم بهمسات حنونة أطول مدة ممكنة كـل يـوم ، ممـا يسـاعده فـى الـتحكم بكالمـه التحدث فى  
. 

الصبر على إختالف صوته باإلرتفـاع المفـاجئ أو العكـس ، والتـذكر أنـه عـاجز عـن سـماع اآلخـرين  
مما يدعو إلى عدم التحكم بدقة فى تأدية أصواته ، وأن كثرة العقاب والتأديـب يقلـل مـن فـرص تقدمـه 

. 

ا وعى الطفـل األصـم الكـالم الـذى يوجـه إليـه يصـبح راغبـًا فـى اإلسـتجابة للحـديث ، وهـذا يتطلـب كلم 
 .الصبر وأن يكون الكالم الموجه إليه مفهومًا بقدر المستطاع 

الحذر من الصوت المرتفع ، فلن يجـدى حتـى مـع ضـعف السـمع ، وعلـى األم تحديـد درجـة الصـوت  
 .م ، وتتحدث بها معه التى يدرك بها الطفل ماذا تقول األ

التحـدث مـع األصــم كمـا لــو كـان يفهــم الكـالم بعيــدًا عـن الغمغمــة أو طمـس الكلمــات وأهمهـا ، بحجــة  
 .أنه ال يفهم ماذا تقولين 

 .التحدث مع األصم بجمل قصيرة مع قلة إستعمال الكلمات التى ال داعى لها  
 

( و الكتابـة ، لتسـهيل اإلتصـال بالطفـل محاولة عـدم اإلستسـالم إلغـراء إسـتعمال الحركـات باإليـدى أ
  ) . ١٩٨٨عدنان السبيعى ، 



  

  ) :١٩٩٥(ومن األساليب الوقائية والعالجية التى أشار إليها شاكر قنديل 
تربيـــة األصـــم إجتماعيـــًا ونفســـيًا بتـــوفير هيئـــات متخصصـــة لرعايتـــه وذلـــك مـــن خـــالل بـــرامج هادفـــة  )١(

 .ه وتتناسب مع قدراته ومنظمة ، وتشبع حاجات األصم وتستجيب لمتطلبات

تشــكيل جمعيــات صــداقة ونــوادى خاصــة للصــم ، يمكــن أن يكــون اإلنتســاب إليهــا متاحــًا للعــاديين ،  )٢(
وتـوفير فـرص لتعريف المجتمع بشخصية األصم ، وتنمية وعى األفراد العاديين بمشكالت األصم ، 

 .التفاعل اإلجتماعى فى إطار حر بعيدًا عن جو المنافسة 

ألصــم علــى أســاليب الرعايــة المبكــرة لــه ، وعلــى تنميــة حواســه ، وعلــى معاملتــه بشــكل تــدريب أســرة ا )٣(
 .طبيعى دون تطرف فى الشفقة والتأهيل ، أو فى الرفض والنبذ واإلهمال 

تنمية الحصيلة اللغوية لألصم ، وتدريبه على النطـق والكـالم ، أو تعليمـه أسـلوب التواصـل الكلـى ،  )٤(
 .إمكانيات الطفل ومستوى إعاقته أخرى تتناسب مع أو أى صيغة 

تخليص الطفل األصم من وحدته ، كسـر حـاجز العزلـة اإلجتماعيـة مـن حولـه ، بتشـجيع النشـاطات  )٥(
 .اإلجتماعية من خالل مجموعات صغيرة العدد 

ـــه ، ويتطلـــب  )٦( ـــوترات النفســـية لدي ـــراكم الت تشـــجيع األصـــم علـــى التعبيـــر عـــن مشـــاعره ، لكـــى تمنـــع ت
 .جو من الثقة بين الطفل ووالديه  اعر وجودالتصريح المفتوح للمش

تقويـــة شـــعور األصـــم بالكفـــاءة الذاتيـــة والفاعليـــة ، ألن األفـــراد الـــذين يشـــعرون بـــالعجز ينزلقـــون إلـــى  )٧(
 .هاوية اليأس واإلكتئاب ولذلك البد من تنمية شعور الكفاءة واإلستقالل 

والقلــق ، وتعويــد األصــم وتدريبــه  التحــدث اإليجــابى مــع الــذات يعتبــر عــامًال مضــادًا للخــوف والعجــز )٨(
 .على التفكير بطريقة إيجابية نحو ذاته 

 .تعزيز ودعم الذات ، ولذلك من خالل التشجيع والثقة وتخفيض حدة اللوم والسخرية من األصم  )٩(
  

  :أهمية التعليم والتدريب للمعوقين سمعيًا :  تاسعاً 
يــنهم مــن خــالل لغــى اإلشــارة ، وهــى عبــارة مــن المعــروف لــدينا أن المعــوقين ســمعيًا يتعــاملون فيمــا ب

عــن رمــوز يدويــة خاصــة ممثلــة لــبعض الكلمــات والمفــاهيم واألفكــار التــى تعتمــد إعتمــادًا كبيــرًا علــى حاســة 
اإلبصــار ، وقــدرة المالحظــة ، إال أنــه يصــعب علــى المعــوقين ســمعيًا التعامــل مــع األســوياء ســمعيًا ، مــن 

  .م هذه اللغة التى هى خاصة بعالمه خالل
  



إال أن هناك وسيلة إتصال بين األصم وباقى أفراد المجتمع أولها القراءة والكتابة ، وهنا تبرز أهمية 
الـــتعلم الـــذى يســـاعد األصـــم علـــى اإلنـــدماج جزئيـــًا فـــى المجتمـــع المحـــيط بـــه حيـــث يســـمع بـــالقراءة ويـــتكلم 

  . ) ١٩٩٠سامى جميل ، ( بالكتابة
  

سمعيًا تبدو جليًا عنـدما تواجـه األسـرة مشـكالت فـى عـدم القـدرة  والتدريب للمعاق ولعل أهمية التعليم
على مواجهة حاجاته أو عن عجز األصم عن التواصل اللفظى معها بسـبب غيـاب اللغـة ، كمـا أنـه حينمـا 

  .ال يفهم الطفل األصم اللغة المنطوقة وال يستطيع التعامل بها يعاق حتمًا عن النمو إجتماعيًا 
  

تعليم وتدريب الطفل األصم قـد يترتـب عليهـا العديـد مـن اآلثـار السـلبية األخـرى عالوة على أن عدم 
الناتجة عن عدم التواصل لذلك الذى يحول دون إستمرارية العالقات ، واآلثار السلبية الناجمة عنه كثيـرة ، 

نيـًا ، وقـد كأن يجد األب نفسه مضطرًا لإللتصاق باألبن األصم فى معظـم مواقـف حياتـه لفظيـًا وعمليـًا ومه
يلجأ األب إلى عقاب الطفـل األصـم علـى بعـض السـلوكيات المرفوضـة التـى تظهـر منـه والتـى تعـود عليهـا 

  .واألوامر ، كل هذا يستوجب تربية ورعاية وتعليم المعوقين سمعيًا لعدم فهمه المثيرات
  

  :صعوبات التعلم لدى المعاقين سمعيًا 
حسـب درجـة الفقـد فـى السـمع ، فيواجـه المعلـم مشـكالت تتوقف صعوبة الـتعلم لـدى المعـاق سـمعيًا و 

بحسب درجة الفقد فى السمع ، األمر الذى يستوجب ضرورة الفحـص متعددة فى هذه الفئات أثناء تعليمهم 
الشامل للمعاق سمعيًا قبل البدء فى تعليمه وذلك إلختيـار وٕانتقـاء أنسـب األسـاليب التعليميـة العالجيـة التـى 

رعايتهم ، كما تساعد على تحديد مدى النجاح المتحقـق فـى التوافـق النفسـى واإلجتمـاعى تفيد فى تعليمهم و 
لألصم من جراء العملية التعليمية ، كما أن خبـرات األصـم السـابقة مـا يواجهـه مـن صـعوبات فـى تعليمـه ، 

وســرعة فــإذا مــا إكتســب األصــم خبــرات تســبق العمليــة التعليميــة ، فــإن ذلــك يســاعده علــى التنشــيط الــذهنى 
  .تعلمه خاصة عندما يسمع مفاهيم لغوية مشابهة لما خبره من قبل 

  

كما أن أهم الصعوبات فى تعلم األصم أن إستخدام اللغة وكيفية التغلـب عليهـا سـوف يسـاعده علـى 
التحكم فى بعض السلوك مثل السلوك الحركى ، ومـن بـين الصـعوبات التـى تواجـه عمليـة تعلـيم األصـم أن 

ن األصــم تقــوى لديــه المالحظــة بعينيــه ، األمــر الــذى يســتوجب التركيــز عليــه أثنــاء تعلمــه ، يعــرف المعلــم أ
وأن يقــدر المعلــم علــى فهــم الكلمــات بمجــرد النظــر إلــى تحريــك الشــفاه ، حيــث أن حركــة الشــفاه تعبــر عــن 

المعــانى المعــانى التــى تحملهــا الكلمــات ، وعليــه فــإن عقــل األصــم يبــذل طاقــة كبيــرة فــى ســبيل إختــزان هــذه 
  .وٕاستعمالها عند الحاجة 



  

ن من بين صعوبات تعلم األصم هو التركيـز علـى بـرامج التـدريب الفـردى العالجـى عنـد بدايـة كما أ
تعلمه ، ويستمر ذلك حتى يمكنه إستخدام كل إمكانياته الكالمية ، األمر الـذى يـؤدى إلـى مزيـد مـن الجهـد 

وهــو أنــه بطــئ والتكلفــة والوقــت ، إضــافة إلــى أهــم صــعوبة تواجــه المعلــم عنــد بدايــة تعليمــه للطفــل األصــم 
الــتعلم ، وضــعيف القــدرة علــى التحصــيل ، وضــعيف القــدرة علــى تركيــز اإلنتبــاه مقارنــة بالعــاديين فــى نفــس 

  )ت. فاروق صادق ، ب (سنه 
  

  :األساليب واألدوات المطلوبة للعمل مع المعاق سمعيًا داخل الفصل الدراسى 
لبـدء فـى تعلـيم ورعايـة وعـالج المعـوق هناك العديد من اإلعتبارات التى ال ينبغى إغفالها ، قبل ا
  :سمعيًا ، ومن أهم هذه اإلعتبارات على سبيل المثال ال الحصر 

  .الوسائل واألدوات واإلمكانيات المتاحة داخل الفصل  
  .األنشطة التربوية  
  .المواد التعليمية  
  .أساليب التعزيز المطلوبة  
  .إعداد المعلم الخاص للمعوقين سمعيًا  
 .ب التعلم الخاصة بالمعوقين سمعيًا برامج وأسالي 

  

  :الوسائل واألدوات المتاحة داخل الفصل : أوًال 
نظـــرًا ألن كـــل طـــرق تعلـــيم المعـــوق ســـمعيًا تعتمـــد علـــى كـــل مـــن اإلشـــارات واإليمـــاءات والحركـــات 

رى الجسمية المعبـرة ، ومالحظـة حركـات الشـفاه والفـم والحلـق واللسـان ، أى أنهـا تعتمـد علـى اإلدراك البصـ
واللمس لذا هناك شروط من الضرورى تحقيقها داخل الفصل واإلدراك اللمسى ، أى على حاستى البصر 

  :مثل 
  .يجب أن تكون حجرة الدراسة متسعة وبعيدة عن األواء  
 .يجب أال يتعدى عدد تالميذ الفصل الخاص بالصم عشرة أو إثنتا عشر تلميذًا  

 .ت وٕايماءات وشفاه المدرس بوضوح توفر اإلضاءة الكافية حتى يرى الصم حركا 

 .توفر عدد من المعينات البصرية والخرائط والمجسمات واألشكال التوضيحية  

 .توافر وسائل اإليضاح الالزمة لتعليم الصم ، وكذلك السبورات الكثيرة واللوحات الوبرية ، وغيرها  



ال توجـــد بالكتـــاب  الصـــور التوضـــيحية كوســـيلة وطريقـــة للتخاطـــب مـــع الصـــم ، وهـــى صـــور خارجيـــة 
المدرســى ، لتوضــيح المطلــوب ، ليــتعلم الــربط بــين الفكــرة أو الكلمــة وبــين مــدلولها الحســى الموجــود 

 .بالصورة 

 .توفر عدد من الرايا للتدريب على النطق ومخارج األلفاظ والحروف المختلفة ورؤية حركات الشفاه  
  

  :األنشطة المدرسية : ثانيًا 
مجموعـــة البـــرامج التـــى تخططهـــا المدرســـة بشـــكل متكامـــل مـــع البرنـــامج  يقصـــد باألنشـــطة المدرســـية

التعليمـــى والـــذى يقبـــل عليـــه التلميـــذ بشـــوق ، ورغبـــة تلقائيـــة ، بحيـــث يحقـــق أهـــدافًا تربويـــة معينـــة ، ســـواء 
إرتبطت هذه األهداف بتعليم المواد الدراسية أو إكتساب خبرة جديدة أو مهارة معينة أو تكـوين إتجـاه علمـى 

  ) .١٩٨٤بركات ، ( ملى داخل الفصل أو خارجه أو ع
  

بأن البيئة المدرسية بما تتضمنه مـن أنشـطة يمارسـها الطـالب بأنفسـهم ،  ١٩٧٨وقد أشار بارسونز 
ويشاركون المعلم فى إعدادها ، تساهم فى تحسـين بعـض جوانـب التوافـق النفسـى لـدى األصـم ، وتقلـل مـن 

والمشـــاركة اإليجابيـــة مـــع جماعـــة المدرســـة ، وهنـــاك مجـــاالت  شـــعوره بالوحـــدة ، وتســـاعده علـــى اإلنـــدماج
  : متعددة لألنشطة المدرسية التى يجب أن يتضمنها النشاط المدرسى للصم منها 

  .النشاط الثقافى  
  .النشاط الفنى  
  .النشاط اإلجتماعى  
  .النشاط الرياضى  
  .النشاط الصحى  
  .النشاط القائم على الهوايات  
 .وغيرها .... لتربية السوية النشاط القائم على ا 

  

  :المواد التعليمية : ثالثًا 
يجـــب أن يتـــوافر لألطفـــال الصـــم مـــنهج دراســـى خـــاص بهـــم ، وأن يـــتعلم مبـــادئ المعرفـــة مـــن قـــراءة 

  .وكتابة وحساب ، وأن يتوفر له نوعًا خاصًا من التعليم يتضمنه التعليم المهنى المناسب 
  

مــواد تــرتبط بــالخبرة الحســية المباشــرة لــه لتســاعده علــى يتضــمن المــنهج المدرســى موضــوعات و وأن 
  .تحقيق التوافق النفسى واإلجتماعى وأن تتسم المواد التى تدرس بالسهولة فى تناولها والتعامل معها 



  
  

  :أساليب التعزيز : رابعًا 
 يجب أن يشـعر الطفـل األصـم بالنجـاح فـى قدرتـه علـى فهـم مـا يقـال لـه ممـا يسـاعده علـى اإلسـتمرار 

فــى التــدريب ، والمشــاركة الفعالــة فــى األنشــطة ، والثقــة التــى تدفعــه لإلســتمرار فــى اإلنجــاز والدافعيــة 
 .للتعلم 

 .إستخدام أساليب التعزيز واإلثابة المختلفة  

 .خلق الدافعية وتكوين اإلتجاهات الموجبة نحو التعلم  

 .بدء فى الكالم تشجيع الطفل على المبادأة ولو بمحاوالت بسيطة إلخراج صوته وال 

 .إستخدام أسلوب التغذية الراجعة المناسب لكل طفل  

ضـــرورة أن ينـــوع المعلـــم مـــن إســــتخدام بـــرامج عالجيـــة متنوعـــة حتــــى ال يعـــوق الطفـــل األصـــم عــــن  
 .التحصيل الجيد 

أن يكــون المعلــم حريصــًا فــى ســلوكه وردود أفعالــه تجــاه الصــم حتــى ال يــؤثر ذلــك علــى ردود أفعالــه  
 .وتقدمه التعليمى والدراسى  تجاه المعلم

يجب أن يجتهد المعلم فى تدريب حواس الصم وتنمية إدراكهم الحسى بالوسائل المختلفة منذ تعليمهم  
ـــاأللوان واألشـــكال واألحجـــام والنعومـــة والخشـــونة ، واللعـــب الحـــر  ، وذلـــك بوســـائل متعـــددة متصـــلة ب

 .التلقائى 

صم وذلك بنمو المدركات الحسية ، من خالل الشـرح سعى المعلم وراء تثبيت المعلومات فى ذهن األ 
 .الجيد ، وتنويع طرق التعلم 

أن يجتهـــد المعلـــم بـــربط المفـــاهيم اللغويـــة بالصـــور واألشـــياء الماديـــة المحســـوبة ، ممـــا يجعـــل األصـــم  
غيــاب المحسوســات ، ممــا يجعلــه يــدرك أهميتهــا وقيمتهــا فــى  مســتعد عقليــًا إلدراك هــذا واإلرتبــاط مــع

 .حياته 
  
  

  :إعداد المعلم الخاص للمعوقين سمعيًا : خامسًا 
إن مهنـــة التعلـــيم لســـيت بالســـهولة فـــى مجـــال تعلـــيم العـــاديين ، ويـــزداد األمـــر صـــعوبة فـــى مجـــال 
المعـــوقين خاصـــة المعـــوقين ســـمعيًا ، فالطفـــل األصـــم يحتـــاج إلـــى نوعيـــة خاصـــة مـــن التعامـــل ، تتناســـب 

وصـفات أساسـية مكونـة لشخصـية ذلـك الطفـل ، وعلـى ذلـك وظروف إعاقته ، وما ينشـأ عنهـا مـن مظـاهر 



سامى جميـل  (يجب أن يكون المعلم الذى يتعامل مع الطفل األصم ذو خصائص ومواصفات معينة من أهمها 

 ،١٩٩٠ ( :  
إدراك المعلــم بــأن الطفــل األصــم ال ينقصــه ســوى تعطــل حاســة الســمع فقــط ، وهــذا يتطلــب منــه تقــديم  

محسوســة مشــوقة لتعليمــه ، بــالتركيز علــى حاســة البصــر ، وبــاقى الحــواس المعلومــات للطفــل بصــورة 
 .وتشجيعه على النطق بمدلوالت هذه األشياء الحسية 

 .أن يوفر للطفل الشعور باألمان والثقة بالنفس ، وشعوره بأنه شخصية مقبولة  

تحصــيل وبالتــالى مراعــاة الفــروق الفرديــة بــين المعــوقين ســمعيًا مــن حيــث بــطء الــتعلم والقــدرة علــى ال 
 .تغيير أسلوب تدريبات النطق بإختالف ظروف وٕامكانات كل طفل على حده 

 .تصحيح األخطاء بالصبر وقوة التحكم دون إنزال عقاب مباشر ألى خطأ يصدر من الطفل  
  

  :كل هذا يتطلب ما يلى 
 .عمل دورات تدريبية متتابعة لمعلم الصم  

 .م فئات الصم عمل حلقات دراسية متخصصة فى مجال تعلي 

 .توسيع آفاق معلم الصم بطبيعة الصم وأسلوب التعامل معهم  

 .الحصول على كافة المعلومات عن لغة اإلشارات الخاصة بالصم ، إلستخدامها فى الشرح لهم  

حتى ) ال تقل عن ستة أشهر ( التركيز على ضرورة أن يعايش المعلم األطفال الصم لفترة طويلة    
 .امل معهم يتعلم كيفية التع

 .تنمية القدرة لدى المعلم على التعايش والتكيف مع فئة الصم  

 .حب المعلم للعمل فى مجال مدراس الصم ورغبة أكيدة من داخله  
  

  : برامج وأساليب رعاية وتعليم المعوقين سمعيًا : سادسًا 
ن ســمعيًا ، وفــى هــذا يقصــد بــالبرامج التربويــة للمعــوقين ســمعيًا ، طرائــق تنظــيم تعلــيم وتربيــة المعــوقي

  :المجال هناك أكثر من طريقة من طرائق تنظيم البرامج التربوية ومنها 
 .مراكز اإلقامة الكاملة للمعوقين سمعيًا  

 .دمج المعوقين سمعيًا فى صفوف خاصة ملحقة بالمدرسة العادية  

 .مممراكز التربية الخاصة النهارية للمعوقين سمعيًا  

 .الصفوف العادية فى المدرسة العادية دمج المعوقين سمعيًا فى  
  



  :التأهيل المهنى للصم 
يقــوم اإلتجــاه اآلن نحــو إلتقــاء الثقــافتين العامــة والمهنيــة علــى أســاس مــن المــزج بــين العلــم والعمــل 

  .والتكنولوجيا 
  

  :وهناك خطط مقترحة لتطوير نظم تأهيل الصم على النحو التالى 
عتمد على فكرة التـدريب علـى العمـل حيـث يحصـل المعـاق علـى تطوير برامج التأهيل المهنى الذى ي - ١

ــدة ثالثــة أو أربــع أيــام داخــل الوحــدة اإلنتاجيــة وبــاقى أيــام األســبوع داخــل جمعيــة التأهيــل  التــدريب ل
 .المهنى حيث يكون التركيز على المعلومات النظرية 

غيل الصم فى فترة توفير فرص العمل للخرجين ، حيث يتم وضع خطة قصيرة األجل ، تستهدف تش - ٢
السنوات الخمس القادمة فى فرص عمل حقيقية عن طريق زيادة وتدعيم مواقع العمل واإلنتـاج لتتـيح 
فرصــًا جديــدة للعمــل ، وتنظــيم دورات عمليــة وتدريبيــة إلعــداد وتأهيــل الصــم للعمــل الــذى تتيحــه تلــك 

 .الفرص بكفاءة 

س الصـم خـالل المرحلـة القادمـة فـى وضع خطة طويلـة األجـل تسـتهدف تشـغيل جميـع خريجـى مـدار  - ٣
أعمال منتجة تتفق مع خطة التنمية وٕاحتياجات المجتمع وذلك عن طريق إعـادة بنـاء أنمـاط وهياكـل 

سـامى ( التعليم وفتح مجاالت دراسـية جديـدة للوفـاء بإحتياجـات الحاضـر ومواجهـة إحتمـاالت المسـتقبل 

 . ) ١٩٩٤جميل ، 
  

  :نموذج برنامج التأهيل لألصم 
  :الدراسة الطبية للحالة : ًال أو 

وذلــك بقيــاس الســمع ورســم الحالــة أو إســتخدام عــالج لتحســين الســمع وتحديــد نــوع المعــين المطلــوب 
  .ومدى إمكانه 

  

  :دراسة الحالة اإلجتماعية : ثانيًا 
يقـــوم بهـــا أخصـــائى خدمـــة الفـــرد علـــى دراســـة حالـــة األصـــم وأســـرته للوقـــوف علـــى ظروفـــه األســـرية 

  .أفراد أسرته ، وظروف السكن وٕامكانية اإلنتقال وغيرها وعالقاته مع 
  
  

  :التقييم المهنى : ثالثًا 



يـــتم بعـــدة وســـائل ، منهـــا اإلعتمـــاد علـــى اإلختبـــارات الســـيكولوجية وٕاختبـــارات الـــذكاء واإلســـتعدادات 
 والقــدرات ، ومنهــا تقيــيم العميــل فــى موقــف علــى فعلــى علــى نمــاذج مــن األعمــال فــى خطــوات تمثــل العمــل

  .الفعلى ولمدة أسبوع أو أكثر لكل صناعة 
  

  :التقييم السيكولوجى : رابعًا 
  :إن التقييم السيكولوجى لألصم يحتاج إلى اآلتى 

  إختبار مناسب للذكاء. 

  إختبار مناسب لإلستعدادات. 

  إختبار مناسب للشخصية. 

  إختبار لقدرة الفرد على التخاطب. 
  

  :ل وتشم: الخدمات التأهيلية : خامسًا 
  :الخدمات الطبية  -أ
  تدريب السمع.  
  تدريب النطق وعالج النطق.  
  المعينات السمعية.  
  

  :الخدمات المهنية  -ب
  التوجيه والمشورة.  
  الجوانب التعليمية.  
  التوظيف.  
  التتبع.  

  )١( :خطوات التأهيل المهنى ومشكالته 
  : الحصر أو إكتشاف الحاالت  -١

تحديد حجم المجتمع الـذى تشـمله الرعايـة ومـن ثـم  التأهيل المهنى من األمور األساسية فى خطوات
ينبغـــى حصـــر حـــاالت ذوى العاهـــات ســـواء كانـــت والديـــة أو مكتســـبة وتصـــنيف هـــذه العاهـــات ، وينبغـــى 

  .وقت مبكر حتى ال تتفاقم اإلعاقة إكتشاف هذه الحاالت فى 
  



  :مرحلة اإلعداد الجمسمى  -٢
  .لتحديد نوع العجز ودرجته ونوع العالج المطلوب تبدأ هذه المرحلة بعملية الفحص 

  

  :ويشمل اإلعداد الخطوات اآلتية 
إتمـــام العـــالج الطبـــى إذا تبـــين أن المعـــوق يحتـــاج إلـــى بعـــض العمليـــات الجراحيـــة أو تـــدريب بعـــض   -أ 

  .العضالت إلستعادة مرونتها وهو ما يعرف بالعالج الطبيعى 
األخصائى اإلجتماعى حيث يمـارس المـريض نوعـًا مـن  العالج بالعمل ويقرره الطبيب باإلشتراك مع  -ب 

النشــاط أو الهوايــة أثنــاء فتــرة العــالج وذلــك لتــدريب المــريض علــى القيــام بحركــات معينــة تفيــد خطــة 
 .العالج 

  
  
  
 
  ــــــــــــــــــــــــــــــــــ
 . ٢٤٤، ص ١٩٨١ب الجامعى الحديث ، الخدمة اإلجتماعية فى المجال الطبى والتأهيلى ، المكت: إقبال بشير وآخرون  -١

التدريب البدنى باإلستعانة باألجهزة التعويضية كـاألطراف الصـناعية أو النظـارات وأجهـزة السـمع مـع   -ج 
 .مساعدة المريض على إستخدام تلك األجهزة 

  

 :مرحلة البحث اإلجتماعى  -٣

فيهــــا ، واآلثــــار  وتشــــمل الدراســــة اإلجتماعيــــة ألســــباب اإلصــــابة ونوعهــــا والظــــروف التــــى وقعــــت
اإلجتماعيــة والنفســية المترتبــة علــى اإلعاقــة ، وتشــمل الدراســة أيضــًا تــأثير اإلصــابة علــى عمــل المعــوق ، 
كما يقوم األخصائى اإلجتماعى بدراسة عالقـة الفـرد بـأفراد األسـرة والمشـكالت اإلجتماعيـة التـى تـنجم عـن 

  . اإلصابة وتأثير اإلعاقة على المستوى اإلقتصادى لألسرة
  

  :مرحلة اإلختبار النفسى  -٤
حتـى  وتشمل دراسة العقلية واإلستعدادات النفسية والميول الشخصية عن طريـق اإلختبـارات النفسـية

يمكـــن التعـــرف علـــى إمكانيـــات المصـــاب والعمـــل علـــى إســـتغاللها فـــى عمليـــات التأهيـــل المهنـــى ، وكـــذلك 
  .وتحتاج إلى مساعدات عالجية التعرف على المشكالت النفسية التى يعانى منها المعوق 

  

  :مرحلة التوجيه المهنى  -٥



وتتضـــمن هـــذه المرحلـــة تطبيـــق التكامليـــة للفـــرد ، حيـــث يقـــوم الطبيـــب وأخصـــائى العـــالج الطبيعـــى 
بــه الفــرد مــن قــدرات بدنيــة وٕاســتعدادات واألخصــائى المهنــى واألخصــائى اإلجتمــاعى بإســتعراض مــا يمتــاز 

  .، وٕاختيار المهن التى تتفق مع هذه القدرات نفسية وعقلية ومعلومات وخبرات 
  
  
  

  :مرحلة التدريب المهنى  -٦
تسـمح لـه بالقيـام بالعمـل فـى المسـتقبل قد يحتاج المعـوق إلـى تـدريب علـى نـوع معـين مـن المهـارات 

  .لحسابه أو لحساب الغير فى أحد المهن 
  

  :مرحلة التشغيل  -٧
فـرد نحـو العمـل الـذى يتفـق مـع مـا حصـل عليـه مـن بعد إسـتكمال عمليـات التـدريب المهنـى يوجـه ال

تدريب فى المصانع والشركات أو الورش أو العمل لحسابه الخاص فى المنزل أو خارج المنزل ، وبطبيعة 
الحــال تتوقــف عمليــة التشــغيل علــى درجــة الــوعى فــى المجتمــع ، وتفنيــد اإلعتقــادات الســائدة بــين المصــانع 

أقــل كفــاءة مــن األســوياء علمــًا بــأن الدراســات قــد أثبتــت أن المعــوقين والشــركات حــول المعــوقين مــن أنهــم 
  .الذين إجتازوا مرحلة التدريب المهنى يتقنون أنواعًا من الصناعات والحرف أفضل من العاديين 

  

  :مرحلة التتبع  -٨
هــذه العمليــة إلــى متابعــة نشــاط الفــرد فــى عملــه الجديــد ودراســة درجــة تكيفــه فــى العمــل وفــى ترمــى 

عالقات اإلجتماعية مع زمالئه أو فى األسرة ، ويتوقف على هـذه العمليـة إسـتقرار الفـرد ، والتعـرف علـى ال
مشــكالته فــى العمــل أو فــى األســرة عنــد بــدء ظهورهــا ، وفــى بعــض الحــاالت يجــد المعــوق صــعوبات فــى 

مل أو قـد ال يكـون بصاحب العالقيام بالعمل المدرب عليه فيشعر بنوع من اإلحباط ، أو قد تسوء عالقاته 
األجــر مجــدزيًا ، أو قــد يكــون العمــل مجهــدًا ، ووجــود األخصــائى اإلجتمــاعى إلــى جانــب المعــوق فــى هــذه 

  .المرحلة يساعده فى التغلب على مشكالته أوًال بأول 
  
  

 :إطار تصورى لدور األخصائى اإلجتماعى مع المعوقين سمعيًا 

ته النظريـة للمجـال ووفقـًا للنتـائج التـى توصـل إليهـا بناء على ما توصل إليه الباحث من خـالل دراسـ
خــالل الدراســة الميدانيــة التــى قــام بهــا ، فإنــه يمكــن وضــع تصــور مقتــرح لــدور األخصــائى اإلجتمــاعى مــع 

  :وذلك من خالل ثالث محاور أساسية وهى المعوقين سمعيًا ، 



 : الدور الوقائى  -١

ى إدراكنــا وتفهمنــا للعوامــل المســببة وكيفيــة حــدوثها الوقايــة فــى مجــال اإلعاقــة علــى مــد تعتمــد بــرامج
، ومكــن تصــور هــذا الــدور وآثارهــا الجســمية والنفســية والعقليــة وعلــى تفاعــل كــا منهــا مــع غيــره مــن العوامــل 

  :على عدة مستويات 
  :منع حدوث اإلعاقة السمعية  :المستوى األول  -أ

قايــــة مــــن الحــــوادث بأنواعهــــا وتحســــين ويــــتم عــــن طريــــق دعــــم بــــرامج رعايــــة األمومــــة والطفولــــة والو 
األوضاع الغذائية ودعـم البـرامج الصـحية ، وٕاصـدار التشـريعات التـى تكفـل إيقـاف ممارسـة بعـض العـادات 
التى تسبب اإلعاقة وكذلك حظر تداول المستحضرات والعقاقير التى يؤدى إستخدامها إلـى حـدوث اإلعاقـة 

إلجتمـاعى علـى هـذا المسـتوى فـى التوعيـة بالعوامـل المسـببة السمعية ، ويتمثل الدور الرئيسى لألخصـائى ا
  .لإلعاقة السمعية وأساليب الوقاية منها 

  

  :اإلعاقة السمعية  الكشف المبكر لحاالت: المستوى الثانى  -ب
حــاالت إعاقــة الطفــل قبــل أن يصــل إلــى مرحلــة الدراســة  الكشــف عــن –يقصــد بالتشــخيص المبكــر 

، دمات مناســبة لــه وألســرته ومحاولــة اإلقــالل مــن اآلثــار الناتجــة مــن إعاقتــه الرســمية ، لكــى يمكــن تقــديم خــ
وعلى الرغم من أهمية الكشف المبكر عن حاالت اإلعاقة السمعية ، إال أنه لآلن يعتبر هذا المجال جديدًا 

مـن  -فى مجال الخدمة اإلجتماعية ، ويمكن تصور خطوات الكشف المبكر عن حاالت اإلعاقة السـمعية 
  :فى أربع خطوات هى  -هة نظر الخدمة اإلجتماعية وج
  :حضور الطفل  -١

المشـكلة الرئيسـية لألخصـائى اإلجتمـاعى ، فـيمن سيحضـر لـه الطفـل حتـى يمكـن توقيـع  وهذه تمثـل
الكشــف عليــه وخاصــة أن اإلعاقــة الســمعية غيــر ظــاهرة ، حيــث أن الوالــدين يتــرددان فــى إحضــار الطفــل 

ــديهم طفــًال شــاذًا ، كمــا أن األخصــائيين فــى المجــال الصــحى أو اإلجتمــاعى لــيس  حتــى ال يعترفــان بــأن ل
لديهم التدريب الكافى فى تحديد حالـة الطفـل ، ويمكـن التغلـب علـى هـذه المشـكالت بعـدة وسـائل بـدأ بتبنـى 
حمالت إعالمية على نطاق واسع وحتى تحمل الدولة لإلشراف على البرامج التشخيصية والعالجية وٕاجراء 

  .عة أطفال المجتمع قبل السن المدرسى مراج
  

  :حماية الطفل  -٢



إعاقــات ( هــذه الخطــوة تقســيم األطفــال إلــى فئــات ، إمــا كمعــوقين فــى حالــة غيــر مستعصــية  وتشــمل
، وفـــى هـــذه ) عـــاديين ( أو غيـــر معـــوقين أو متـــأخرين ) إعاقـــات شـــديدة ( أو فـــى حالـــة متـــأخرة ) بســـيطة 

  .لة الجهاز السمعى لديهم المرحلة يقسم األطفال وفقًا لحا
  
  
  
  
  
  

  :تحديد الطفل  -٣
واللغوى والمعرفى واإلجتماعى والعاطفى للطفل لتقرير  وتتضمن هذه الخطوة فحص التطور الحركى

  .عما إذا كان هناك قصور فى نموه وتحديد مواطن القوة والضعف فى األسرة وصياغة خطة العالج 
  

  :ربط الطفل واألسرة بالعالج  -٤
ب هذا الربط إستخدام البيانات التى تم تحديدها فى المرحلـة السـابقة لتحديـد الخـدمات المطلوبـة يتطل

المعوقين  ، وتتضمن هذه المرحلة برامج خاصة لإلعاقة السمعية بجانب برامج مشتركة تقدم ألسر األطفال
لســلوكية واألزمــات التــى ســمعيًا لتعلــيمهم فنــون معاملــة الطفــل المعــوق ســمعيًا وخاصــة فيمــا يتعلــق بأنماطــه ا

  .من الممكن أن تعترضه والتعامل مع مشكالته السيكولوجية واإلجتماعية 
  

  :الدور اإلنمائى  -٢
بهــا البــرامج التــى تهــدف إلــى تنميــة شخصــية الطفــل المعــوق ســمعيًا وزيــادة أدائــه اإلجتمــاعى  يقصــد

ن تزيد من األداء اإلجتماعى للمعاق ويمكن لبرامج الخدمة اإلجتماعية أودعم السلوك اإلجتماعى لديه ، 
  : عن طريق

  .إستعادة المعوق لقدرته على األداء اإلجتماعى  
 .وقايته من معوقعات األداء اإلجتماعى  

 .مساعدته على تنمية قدراته ليعمل رفع أدائه اإلجتماعى  

  
مهنيــًا  ويتضــمن الــدور اإلنمــائى لألخصــائى اإلجتمــاعى مــع المعــاقين ســمعيًا تــوجيههم وتــأهيلهم

  :ويتم ذلك من خالل ثالث خطوات هى 
  :التخطيط للحالة وتقرير الخدمة  -أ



ـــى  ـــة يجـــب عل ـــديم الخدمـــة ، وفـــى هـــذه المرحل ـــدخل المباشـــر لتق ـــى قبـــل الت وهـــى تعـــد الخطـــوة األول
األخصـــائى اإلجتمـــاعى أن يفهـــم ويقـــيم الشـــخص والموقـــف مـــن ناحيـــة العوامـــل البيولوجيـــة والســـيكولوجية 

  .إلجتماعية التى قد تؤثر فى الطفل وتوقعاته نحو المهنة التى سيتم تأهيله فيها والثقافية وا
  

  :التدخل المباشر  -ب
الخطة المناسـبة بعـد الـدور األساسـى لألخصـائى اإلجتمـاعى فـى هـذه المرحلـة هـو إعـداد  بعد وضع

عليـه فـى هـذه الحالـة الطفل للعمل ، فهو يساعده فى التعرف على المهنـة التـى سـيتم تأهيلـه فيهـا ، ويجـب 
أن يقـــوم بتشـــجيعه ودفعـــه نحـــو تحقيـــق أهـــداف عمليـــة التأهيـــل ، ويظـــل األخصـــائى اإلجتمـــاعى فـــى تقـــديم 
إستشاراته من خالل الزيارات المنزليـة للطفـل وأسـرته وكـذلك زيـادرة موقـع العمـل لمالحظـة أداءه فـى العمـل 

  .واإلتصال بالقائمين بعملية التأهيل 
  

  :اء التحول واإلنته -ج
يجــب علــى األخصــائى اإلجتمــاعى أن سنســحب تــدريجيًا مــن موقــع العمــل ، وقــد  فــى هــذه المرحلــة

تحتاج هذه المرحلة لوقت طويل أحيانًا إلى أسابيع أو عدة شهور ، خاصة مـع األطفـال الـذين لـديهم إعاقـة 
  .سمعية شديدة

  
  
  

  :الدور العالجى  -٣
حديد مشكلته وعالجها ، ويمثـل توجيـه الطفـل المعـوق يقصد به البرامج التى تساعد الطفل المعوق ت

نحــو األجهــزة التعويضــية لــه ركنــًا هامــًا فــى مســاعدته علــى التكيــف ، ويمكــن إســتغالل الجماعــة فــى عــالج 
الكثيــر مــن المشــكالت التــى يعانيهــا الطفــل المعــوق ســمعيًا ، حيــث أن تعرضــه لمشــكالت التكيــف ، يزيــد 

  .لك المشكالت ، ولذلك فللجماعة أثر فعال فى عالج موقفه بكثير عن تعرض الطفل العادى لت
  

ويمكن لألخصائى اإلجتماعى أن يقوم بتكـوين جماعـات للمسـاعدة الذاتيـة حيـث أن هـذه الجماعـات 
تتكـون مـن أشــخاص لـديهم اهتمامـات مشــتركة ويـأتون معــًا فـى فتـرة زمنيــة معينـة ويقـوم كــل مـنهم بمســاعدة 

  . اآلخر والعمل على حل مشاكله
  

  :وفى هذه الحالة ينحصر دور األخصائى اإلجتماعى فى العمل مع هذه الجماعات من خالل 



  .توفير اإلمكانيات الالزمة لعقد مثل هذه اإلجتماعات  
 .التحدث مع األعضاء فى الموضوعات العامة والتى تدور حول إهتماماتهم وتوجيههم للخدمات  

 .لجماعة العمل على إبراز دور كل عضو فى مناقشات ا 
  

وتعتبر الخبرة الجماعية جزء مهم فـى حيـاة الفـرد بـالخبرة المبكـرة فـى جماعـة األسـرة ومـرورًا بخبـرات 
مثل جماعات اللعـب ، المدرسـة ، األصـدقاء ، فمـن خـالل هـذه الخبـرات يجـد األفـراد : الجماعات المختلفة 

تسهم تلك الخبرات فى مسـاعدة األفـراد القبول أو الرفض وكذلك اإلسهام فى تنمية فكرتهم عن ذاتهم ، كما 
على كيفية التعامل مع اآلخرين ، فإشتراك األعضاء الـذين يعـانون مـن مشـكالت نوعيـة فـى جماعـة واحـدة 
يعطــى إحساســًا بــاألمن ، حيــث يشــعر كــل عضــو بأنــه لــيس وحــده الــذى يعــانى مــن المشــكلة وٕانمــا يشــاركه 

  .جهة تلك المشكلة آخرون مثله ، وذلك يعزز إستعداد كل منهم لموا
  

  :األهداف العامة للتأهيل 
  :أهداف عامة  -أ

لم تكن رعاية المعوقين بمختلف فئاتهم تلقى فيما مضى مثلما تلقاه فـى عصـرنا الحاضـر مـن عنايـة 
الدولــة واهتمامهــا ، ولقــد أصــبحت هــذه الرعايــة مــن المالمــح المميــزة لمجتمعنــا الــذى يــؤمن بالعدالــة وتكــافؤ 

اة بــين األفــراد مهمـا كانــت ظــروفهم اإلجتماعيــة واإلقتصــادية فـال تفرقــه فيــه بســبب األنســاب الفـرص والمســاو 
واأللـــوان أو نـــواحى القـــوة أو القصـــور البـــدنى أو الجســـمى أو العقلـــى فالطفـــل المعـــوق بصـــرف النظـــر عمـــا 

ان لـه يعانيه من قصورًا أو نقـص هـو طفـل قبـل أن يكـون معوقـًا والشـخص البـالغ المعـوق هـو مـواطن وٕانسـ
حقــوق وعليــه واجبــات شــأنه فــى ذلــك شــأن أى مــواطن عــادى يعــيش فــى هــذا المجتمــع وأن النجــاح الكبيــر 
الذى حققه التأهيل اإلجتماعى للمعـوقين قـد سـاعد علـى إبـراز أهميـة رعـايتهم وتأكيـد اإلعتقـاد بـأن مـا يبـذل 

مــن النــاحيتين اإلنســانية فــى هــذا المجــال مــن جهــد ومــال ال يضــيع هبــاء بــل يحقــق فوائــد كثيــرة للمجتمــع 
واإلقتصادية فمن الناحية اإلنسـانية ، فـإن تـوفير الرعايـة اإلجتماعيـة وخـدمات التأهيـل اإلجتمـاعى والمهنـى 
للمعوقين من شأنه أن يخفف من حدة المشـكالت واآلالم التـى يتعرضـون لهـا فـى حيـاتهم ويقلـل مـن اآلثـار 

تخلــف وٕانحــراف وتحقــق لهــم الشــعور بــاألمن والعــادة بــين النفســية واإلجتماعيــة المترتبــة عليهــا مــن فشــل و 
أســـرتهم ومجتمعـــتهم التـــى يعيشـــون فيهـــا ومـــن الناحيـــة اإلقتصـــادية فـــإن اهتمـــام المجتمـــع برعايـــة المعـــوقين 

يســهمون كــل قــدر إســتطاعته فــى إزديــاد الــدخل  يحــولهم مــواطنين منتجــين ال يعيشــون عالــة علــى ذويهــم بــل
فــإن إهمــال أمــرهم يــؤدى فــى النهايــة إلــى الفشــل ويعــرض المجتمــع إلــى  القــومى ، وعلــى العكــس مــن ذلــك

  ة وٕاقتصادية كما هى واجب إنسانى خسائر فادحة فرعاية المعوقين هى ضرورة إجتماعي



  

ــًا  إن الهــدف مــن رعــايتهم معــاونتهم لكــى يصــبحوا صــالحين يمكــنهم اإلعتمــاد علــى أنفســهم إجتماعي
  )١( .الشخصى واإلجتماعى واإلقتصادى  وٕاقتصاديًا وبذلك يتحقق لهم التوافق

  

  :أهداف برنامج التأهيل المجتمعى  -ب
تقديم الخـدمات والبـرامج التـى تهـتم بتنميـة قـدرات األفـراد مـن ذوى اإلحتياجـات الخاصـة الـذى يضـمن  - ١

تحســـين قـــدراتهم ومشـــاركتهم بحيـــث يختلـــف التـــدريب بـــإختالف اإلعاقـــة واألعمـــار لـــذلك يجـــب وضـــع 
  .لكل حالة على حدى برنامج متكامل 

ــيم عــن طريــق اإللتحــاق فــى المــدارس والمعاهــد  - ٢ تــدريب المعــوقين الرغــابين فــى التــدريب وٕاكمــال التعل
 .والجامعات 

وضـــع الدراســـات المتكاملـــة للمعنيـــات الفنيـــة والتقنيـــة الفرديـــة لتفعيـــل المعـــاق وٕادماجـــه فـــى مجتمعـــه  - ٣
 .المعنية ومشاركته فى التنمية العملية عن طريق تقديم األجهزة 

 
  ــــــــــــــــــــــــــــــــــ
  . ١٨:  ١٧، مرجع سبق ذكره ، ص التأهيل اإلجتماعى رسالة تنمية للمعوقين : أبو الوفا عطية  -١
 

 .توفير الخدمات التأهيلية للمعاقين فى منزلهم  - ٤

 .دمج المعاقين فى النشاطات اإلجتماعية والترفيهية والثقافية  - ٥

ة للوقاية من اإلعاقة مثل برامج األمومة والتغذية والتدخل المبكر والتنظيم وعالج وضع برامج متكامل - ٦
 .األمراض الوراثية والبيئية 

للمعـــوقين مـــن مختلـــف  الخـــدمات تغطيـــة الـــنقص الملحـــوظ فـــى عـــدد المؤسســـات التـــى تعنـــى بتقـــديم - ٧
 )١( .اإلعاقة 

 

  :أهداف الخدمة اإلجتماعية فى مجال رعاية وتأهيل المعاقين 
يمكـــن تحديـــد بعـــض أهـــداف الخدمـــة اإلجتماعيـــة فـــى مجـــال رعايـــة وتأهيـــل المعـــاقين فـــى 

 :مساعدتهم على 

 .تنمية قدراتهم ومهاراتهم المتبقية  - ١

 .تغيير إتجاهاتهم وسلوكياتهم السالبة  - ٢

 .تدعيم إتجاهاتهم وسلوكياتهم الموجبه  - ٣

 .إشباع حاجاتهم وخاصة اإلجتماعية  - ٤



 .ماعية مواجهة مشكالتهم وخاصة اإلجت - ٥

 )٢( .الدفاع عن حقوقهم  - ٦
  
  
  
  
  
  
 

  ــــــــــــــــــــــــــــــــــ
  .، مرجع سبق ذكره  )آليات  –مبادئ  –فلسفة  –مفهوم ( التأهيل المجتمعى : داوود محمود المعايطة  -١
  . ٢٣، ص ١٩٩٦، الشارقة ، فبراير ،  ٩٥سانية ، العدد ، مجلة المثال مدية الشارقة للخدمات اإلن مفهوم الخدمة اإلجتماعية: مدحت محمد أبو النصر  -٢

  :دور األخصائى فى مجال رعاية المعوقين : ثانى عشر 
  :دور األخصائى اإلجتماعى مع المعاق : أوًال 

  .تخفيف المشاعر السلبية والضغوط والصراعات النفسية التى يعانى منها المعاق  )١(
 .ل معها االهتمام بدراسة جماعات المعاقين التى يعم )٢(

 .مساعدة الشخص المعاق على التعاون مع أعضاء جماعته  )٣(

... دراسة الحالة الفردية للمعاق دراسة مستفيضة من حيث نوع العاهة وتاريخ اإلصابة ونوع العمـل  )٤(
 .إلخ 

 .مساعدة المعاق على تنمية بعض القيم واإلتجاهات اإليجابية نحو ذاته ونحو اآلخرين والمجتمع  )٥(

 .على تقبل إعاقته  مساعدة المعاق )٦(
  

  :دور األخصائى اإلجتماعى مع أسرة المعاق : ثانيًا 
تعتبــر األســرة شــريك أساســى فــى إنجــاح عمليــات رعايــة تأهيــل المعــاقين لــذا يمتــد دور األخصــائى 

 :للعمل مع األسرة ويتحدد دوره فى 

 .ام المتبادل بناء وتنمية عالقات مهنية فعالة مع المعاق وأسرته قائمة على الثقة واإلحتر  )٢(

 .المشاركة فى عملية اإلرشاد األسرى لمساعدة أسرة المعاق  )٣(

 )١( .توثيق الصلة وتقوية الروابط بين أسرة المعاق والمؤسسة  )٤(

 .تشجيع األسرة ومساعدتها فى التعرف على األساليب المالئمة لشغل أوقات فراغ المعاق  )٥(

  .مراعاة تكامل أسس هذا اإلستقرار العمل على اإلستقرار للحياة األسرية عند المعاق مع  )٦(
  :دور األخصائى اإلجتماعى مع فريق العمل : ثالثًا 



التعــاون مــع فريــق العمــل بهــذه المؤسســات المهنيــة وتقبــل العمــل معهــم كفريــق عمــل ومعرفــة كيفيــة  )٢(
 .اإلستفادة منهم 

 .المشاركة فى وضع خطط تأهيل المعاقين فى المؤسسة كل حسب طبيعة إعاقته  )٣(

دة فــى تــدعيم وتطــوير الخــدمات التــى تقــدمها المؤسســات وجعلهــا أكثــر إســتجابة لمتطلبــات المســاع )٤(
 )١( .المعاقين وٕاحتياجاتهم 

  

  :دور األخصائى اإلجتماعى مع المجتمع : رابعًا 
المســاهمة فــى التنســيق واإلتصــال مــع العــاملين فــى المؤسســة وبــين أقســامها المختلفــة لتــوفير رعايــة  )١(

 .متكاملة للمعاق 

 .قيام بتصميم وتنفيذ الدراسات والبحوث العملية حول حجم المعاقين فى المجتمع المحلى ال )٢(

تــدوير الــرأى العــام عبــر كافــة الوســائل اإلعالميــة بمشــكالت المعــاقين وتعــديل اإلتجاهــات الخاطئــة  )٣(
 .التى تعتبرهم عجزة يستحقون الشفقة والرثاء 

تـــذليل الصـــعوبات التـــى تـــواجههم خـــالل فتـــرة اإلتصـــال بجهـــات عمـــل المعـــاقين أو أمـــاكن تعلـــيمهم ل )٤(
 )٢( .األماكن لتقبل المعاق عند خروجه وعودته إليها  تأهيلهم وتهيئة تلك

  
  ــــــــــــــــــــــــــــــــــ
توزيـع الكتـاب الجـامعى ، جامعـة حلـوان ، مركز نشر و : القاهرة ( الممارسة العامة للخدمة اإلجتماعية فى المجال الطبى وراعية المعاقين: ماهر أبو المعاطى على  -١

  . ٢٩٥:  ٢٩١، ص ص ) ٢٠٠٠
، )  ٢٠٠٢،  ٢ربيـة ، طدار النهضـة الع: القـاهرة (  الممارسة العامة المتقدمة للخدمة اإلجتماعية فـى المجـال الطبـى ورعايـة المعـاقين: أحمد السنهورى وآخرون  -١

  ٢٠-١٩ص ص 

   



  الفصل الرابع
  دور الخدمة اإلجتماعية مع المعاقين

  
  :المحتوى 

  

 مقدمة 

 . مفهوم الخدمة اإلجتماعية فى مجال رعاية المعاقين: أوًال  

 . أهداف الخدمة اإلجتماعية مع المعاقين: ثانيًا  

 . قيم ومبادئ العمل مع المعاقين :ثالثًا  

 . مجاالت ومقومات العمل مع المعاقين: رابعًا  

 . دور طرق الخدمة اإلجتماعية مع المعاقين: سًا خام 

  
  
  
  
  
  
  

  :تمهيد 
اإلعاقــة مشــكلة مــن المشــاكل اإلجتماعيــة واإلقتصــادية والصــحية والنفســية الهامــة التــى تواجــه كافــة 

مـن أفـراد المجتمـع ويترتـب عليهـا العديـد % ١٥-١٠المجتمعات على السواء حيث أنها تمس ما يقرب من 
علـــق بتكيـــف ورفاهيـــة المعـــاق وأســـرته ومجتمعـــه مـــن جهـــة ، وبإنتاجيـــة الفـــرد المعـــاق مـــن المشـــاكل التـــى تت



وتحقيق إستقالله اإلجتماعى واإلقتصادى ومساهمته فى تنمية ورفاهيـة المجتمـع الـذى يعـيش فيـه مـن جهـة 
  .أخرى 

  

ورعايــــة المعــــاقين مــــن األشــــكال القديمــــة للرعايــــة التــــى شــــكلها دور العبــــادة ومنهــــا خرجــــت للمحــــيط 
ومصــطلح رعايــة المعــاق ال يحتــوى فقــط علــى المســاعدة علــى منــع الحرمــان أو األهمــال أو ... الخــارجى 

التعامــل مــع المرضــى وعــدم التكيــف بــل إنــه يضــم أيضــًا األنشــطة اإلجتماعيــة واإلقتصــادية والصــحية مــن 
الثقافيــــة المؤسســــات الخاصــــة والعامــــة التــــى تتضــــمن التفاعــــل والتعامــــل مــــع نوعيــــات اإلعاقــــة والجوانــــب 

  .والعاطفية للمعاقين 
  

ولقد تزايد االهتمام المجتمعى بالمعاقين من خـالل تقـديم خـدمات الرعايـة المتكاملـة ويعتبـر المعـاقين 
من أكثـر فئـات المجتمـع حاجـة إلـى جهـود مهنـة الخدمـة اإلجتماعيـة ولـذلك يعتبـر هـذا المجـال مـن ميـادين 

  )١(. التخصص فى الخدمة اإلجتماعية 
  

ــــ  
ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ   ــــــــــــــــــ

 . ٣٩٣، ص  ١٩٩٩، بدون بلد نشر ، بدون دار نشر ، بدون طبعة ،  الرعاية اإلجتماعية والخدمة اإلجتماعية: ماهر أبو المعاطى على  - ٤

  

  " :المعاقين " الفئات الخاصة  مفهوم الخدمة اإلجتماعية مع: أوًال 
التى تناولت مفهوم الخدمـة اإلجتماعيـة فـى مجـال رعايـة المعـوقين ومنهـا علـى  التعاريف تعددت

  :سبيل المثال ال الحصر 
  :التعريف األول 

اإلجتماعية التى تعمل مع الفئات الخاصة سواء كانوا أفـراد أو جماعـات وذلـك أحد مجاالت الخدمة 
اتهم وٕامكانيات مجتمعاتهم للتغلب على الصعوبات التـى تعـوقهم عـن القيـام بـوظيفتهم ورفـع بإستغالل إمكاني

  )١(. أدائهم اإلجتماعى إلى أقصى حد ممكن 
  

  :التعرف الثانى 
أحــد المجــاالت المهنيــة التــى يتعــاون فيهــا األخصــائى اإلجتمــاعى مــع فريــق مــن المتخصصــين فــى 

بهــدف تــدعيم الوجــود اإلجتمــاعى لهــم وتحقيــق تكــيفهم مــع  مؤسســات تأهيليــة متخصصــة لرعايــة المعــاقين
  )٢(. البيئة 

  



  :التعريف اإلجرائى 
  .أحدى مجاالت الممارسة المهنية للخدمة اإلجتماعية بفلسفتها ومبادئها وأهدافها  - ١
 .يتم التعامل مع ما يطلق عليهم غير األسوياء أو المعاقين  - ٢

 العديد من التخخصات  يتعاون األخصائى اإلجتماعى مع فريق عمل يضم - ٣

  )٣(. تقديم هذه الخدمات فى مؤسسات تأهيلية متخصصة لرعاية المعاقين  - ٤
ــــــــ 
ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ   ــــــــــــــــــ

  . ٣٢٧، ص ٢٠٠٢للكمبيوتر والتوزيع ، بدون بلد نشر ، أعضاء ھيئة التدريس بقسم مجاالت الخدمة اإلجتماعية ، مركز السالم  - ١

  . ٣٩٧، مرجع سبق ذكره ، ص الرعاية اإلجتماعية والخدمة اإلجتماعية: ماهر أبو المعاطى على  - ٢
 "وجهة نظر الباحث "  بدون توثيق - ٣

 
  

  :أهداف الخدمة اإلجتماعية مع المعاقين : ثانيًا 
  :أهداف وقائية وتشمل 

  .اإلصابة جهود تنويرية لتجنب   -أ 
 .الكشف المبكر عن السمات المهيأة لإلعاقة وخاصة بين األطفال   -ب 

 .المشاركة فى جهود األمن والسالمة بالمؤسسات المختلفة   -ج 

 التوعية بتجنب الزواجات المهيئة لإلعاقة   -د 
  

  :أهداف عالجية وتشمل 
  .المنظم لرعايتهم المساهمة فى عمليات التخطيط لرعاية المعاقين والسياسة اإلجتماعية والتشريع   -أ 
 .تحويل الحاالت المعاقة إلى المؤسسات الخاصة   -ب 

 :المساهمة فى جهود هذه المؤسسات من خالل فريق العمل وخاصة عند   -ج 

  .القبول واإلستقبال  - ١
 .عند تحديد اإلعاقة ومداها  - ٢

 .عند رسم خطط التأهيل  - ٣

 .المشاركة فى األنشطة التأهيلية  - ٤

 .تكييف المعاق مع شروط المؤسسة  - ٥

 .لمساعدة فى صرف األجهزة التعويضية ا - ٦

 .مساعدة المعاق على التكيف مع بيئته اإلجتماعية  - ٧

 .تشغيل المعاق ومتابعتهم  - ٨



 )١( .ممارسة عمليات نفسية وٕاجتماعية وترويحية وتدريبية مع المعاقين داخل المؤسسات وخارجها  - ٩
  ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 . ٤٤٨: ٤٤٧، ص  ٢٠٠٥، بدون نشر ،  إسهامات الخدمة اإلجتماعية فى مجال رعاية الفئات الخاصة: مصطفى محمد قاسم ، يوسف محمد عبدالحميد  -١

 

  

 وهنــاك وجهــة نظــر أخــرى تــرى أن األهــداف العامــة لمهنــة الخدمــة اإلجتماعيــة فــى مجــال رعايــة
  :المعاوقين تتمثل فى 

  :الهدف العالجى 
تهيئـة المؤسسـات مـن خـالل تـوفير : بمعنى مساعدة األفـارد والجماعـات علـى تحديـد مشـاكلهم مـثًال 

ــــ ــــرامج التأهيلي ــــة والب ــــة والمهني ــــى تأهيــــل الطــــرق والمواصــــالت ، بمــــا يتناســــب الفــــرص التعليمي ة إضــــافة إل
  .إحتياجات المعوقين لتقديم لهم أفضل الخدمات 

  

  :الهدف الوقائى 
بمعنى تحديد المكان الذى قد ينجم عنه خلل فى التوازن بين األفراد والجماعات من جهـة ومحـيطهم 

  : اإلجتماعى من جهة أخرى ، محاولة لمنع حصول هذا الخلل فى التوازن مثًال 
  إكتشاف العجز المبكر لحاالت اإلعاقة  -
  .والتدخل المبكر لها  -
  

  :الهدف اإلنمائى 
وهـــو البحــــث عــــن الطاقــــات القصــــوى عنــــد األفــــراد والجماعــــات والمجتمعــــات ، بهــــدف تنشــــيط هــــذه 

اإلســتفادة مــن قــدرات المعــاقين ، وتوظيفهــا فــى مكانهــا المناســب وتــوفير فــرص : الطاقــات وتعزيزهــا مــثًال 
  .العمل لهم بهدف إشراكهم فى عملية التنمية اإلقتصادية فى وطنهم 

  
  
  
  
  

هـــداف الســـابقة ولكـــى يـــتمكن األخصـــائى الصـــحى اإلجتمـــاعى مـــن تحقيـــق أهـــداف وٕاســـتنادًا إلـــى األ
الخدمــة اإلجتماعيــة فــى مجــال رعايــة المعــوقين البــد مــن أن تتكامــل اإلختصاصــات المتنوعــة ضــمن فريــق 

  : عمل مختص ، ويتكون ذلك الفريق من 
 .معالج فيزيائى  

 . معالج نطق   



 )١(الطبيب المختص  
  

  :العمل مع المعوقين قيم ومبادئ : ثالثًا 
 .كل فرد يحتاج إلى اإلحترام ووجود اإلعاقة ال يعد مسألة بسيطة ، لكنه ال يغير من صحة المبدأ  - ١

 .لكل شخص خصائص فريدة ، ولكل حالة صفة مميزة ، هذا يتطلب التخطيط للتأهيل  - ٢

 .يراعى معنى اإلصابة باإلعاقة بمراعاة مشاعر الفرد عن نفسه وحياته  - ٣

 .المساعدة الذاتية المنظمة لها عالقة مؤثرة بمحاولة التأهيل  - ٤

عجز اإلنسان تسمى أصاب وظيفـة أو أكثـر مـن وظائفـه اإلجتماعيـة وال يعنـى ذلـك بالضـرورة عجـزًا  - ٥
 .كليًا أو شامًال 

 .الشخص المعوق هو فى نفس الوقت قادر تحت شروط معينة ووفق تدريبات خاصة  - ٦

 .تنجم عن التفاعل الدائم بين الفرد وبيئته  أسباب هذا العجز غالبًا ما - ٧

  
  
ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ   ــــــــــــــــــ

  :الخدمة اإلجتماعية فى مجال الفئات الخاصة : ماهر أبو المعاطى  -١
http://www.arabvolunteerin.org/corner/avt7gog.htm 

شخصــية المعــوق وحــدة متكاملــة متعــددة األبعــاد وأى إضــطراب فــى مكــون منهــا أو فــى العالقــة بينهــا  - ٨
 .يؤدى إلى إضطراب فى البناء العام واألداء الوظيفي للشخصية 

 .الميول ال تدل على قدرات ومن الخطأ إعتبار الميول أساسًا لصالحية المعوق  - ٩

يث أن المعاقين مهما تعددت صور إعاقتهم لديهم قابلية وقـدرات اإليمان بالقدرات وليس اإلعاقات ح -١٠
 .وحوافز للتعلم والنمو واإلندماج فى الحياة العادية 

الشــمول والمشــاركة حيــث يشــكل العمــل مــع المعــوق سلســلة مــن جهــود والبــرامج الهادفــة إلــى الرعايــة  -١١
 )١( .ة ومتكاملة والتعليم والتأهيل واإلندماج اإلجتماعى والتشغيل وهى صفات مترابط

  

 :مجاالت ومقومات العمل مع المعاقين أو مجاالت ومقومات الخدمة اإلجتماعية للمعوقين : رابعًا 

 .مؤسسات ومراكز التأهيل المهنى  - ١

 .أجهزة التخطيط لرعاية المعاقين  - ٢

 .أجهزة حماية تلوث البيئة  - ٣

 .أندية المعاقين  - ٤

  



  
  
  
  ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

  . ٢٤٤، ص ١٩٩٩، المكتب العلمى للنشر والتوزيع ، اإلسكندرية ،  اإلعاقة فى محيط الخدمة اإلجتماعية: بدرالدين كمال عيبة  -١

  :مقومات العمل مع المعاقين 
  :المعاق 

  :وًال وكمعاق ثانيًا وهو ذلك على النحو التالى وهو محور العمل مع المعاقين كإنسان أ
 .يملك ذاتًا قوية وٕاما ضعيفة  - ١

 .غالبًا ما تعوقه حركية ونفسية  - ٢

 .له فرديته وعاداته وٕاتجاهاته الخاصة  - ٣
  

  :األخصائى 
  .وهو من أعد خصيصًا للعمل مع اإلعاقة علميًا ومهنيًا وسلوكيًا ونفسيًا 

  

  :المؤسسة 
للمعاقين ولها فلسـفتها وأهـدافها وشـروطها التـى تـنظم نـوع الخدمـة ومـداها وهى مركز تنظيم خدمات 

  .وكيفية تقديمها 
  

  :المجتمع المحلى 
 )١(. بكل ما يحويه من إمكانيات إلستثمارها لخدمة المعاق 

  
  
  
  
  
ـــــــــــــ 
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ   ــــــــــــــــــ

،  ٢٠٠٧، بـدون ناشـر ، بـدون بلـد نشـر ،  نحو خدمة إجتماعية معاصرة فى مجال رعايـة المعـوقين وأسـرهم: منال حمدى الطيب ، يوسف محمد عبدالحميـد  - ١
  . ٤١٠: ٤٠٩ص

  

  :الخدمة اإلجتماعية مع المعاقين فى إطار الطرق التقليدية : خامسًا 



  :أوًال طريقة خدمة الفرد 
المعــاق كفــرد هــى بصــفة عامــة ممارســة تخضــع لكافــة مقومــات طريقــة خدمــة الفــرد العمــل مــع 

  :بصورة عامة وأن خضعت لمجموعة من اإلعتبارات أهمها 
ال تمــارس ألن المعــاق مشــكلة تتطلــب حــًال ولكــن تمــارس فقــط عنــدما تواجــه المعــاق مشــكلة خاصــة   -أ 

 .إجتماعية أو نفسية أو عملية أو أسرية 

عبيـر السـاذج عـن التعـاطف المسـرف ألن العميـل معاقـًا ولكـن تمـارس معـه كافـة عدم المغاالة فـى الت  -ب 
 .المفاهيم وكأنه سوى تمامًا إال عند إجراءات المقابلة أو مكانها أو شروطها لتتناسب مع اإلعاقة 

 .أهمية تعلم التعبير بالشفاه عند التعامل مع الصم والبكم   -ج 

قــرار معــين مــع المعــاق لمراعــاة نزعــة التشــكك الشــائعة أهميــة إســتخدام أســاليب التأكيــد عنــد الوعــد ب  -د 
 .عندمهم 

 .المرونة الكاملة فى ممارسة كافة المفاهيم واألساليب دون المساس بجوهرها   -ه 

عنــد إســتخدجام المــنهج التحليلــى يراعــى عــدم التعمــق والخــوض فــى اإلحباطــات الماضــية المرتبطــة   -و 
 .بحدوث العاهة ومالبساتها 

 .ت وممارسة أساليب العالج القصير مراعاة قصر المقابال  -ز 

هــدف الممارســة أساســًا هــو تــدعيم النزعــة اإلســتقاللية وليســت اإلعتماديــة عنــد المعــاق ومــن ثــم تأكيــد   -ح 
  )١(. الثقة وٕاثبات الذات وتدعيم القدرات الباقية وٕاستثمارها هى األهداف الرئيسية للممارسة 

ـــــــــــــ 
  ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

  .  ٤١٧مرجع سبق ذكره ، ص ،  نحو خدمة إجتماعية معاصرة فى مجال رعاية المعوقين وأسرهم: منال حمدى الطيب ، يوسف محمد عبدالحميد  -١

  :طريقة خدمة الجماعة : ثانيًا 
برامجهـــا وأنشـــطتها بمـــا يتناســـب مـــع قـــدرات وأنمـــاط المرونـــة التامـــة فـــى قواعـــد تشـــكيل الجماعـــات و  - ٢

  .المعاقين كل حسب قدراته 
يفضــل أن يكــون قــادة أنشــطتها بمــا يعــرف بنظــام الســواعد أى تــولى قيادتهــا مباشــرة للمعــاقين أنفســهم  - ٣

 رائد اإلجتماعى مجرد مخطط ومشرف ليكون ال

الج الطبيعــــى أو عــــالج يمكــــن ممارســــة نمــــاذج العالجــــات أو الجماعــــات العالجيــــه كــــنمط مــــن العــــ - ٤
 .السلوكيات اإلجتماعية اإلعتمادية أو المرفوضة 

يمكن زيادة أنشطة خدمة الجماعة من خالل أخصائى إجتماعى معاق بنفس اإلعاقة كما هو الحـال  - ٥
فــى المؤسســات األمريكيــة ولكــن بشــروط خاصــة أهمهــا اللياقــة المهنيــة للممارســة بصــرف النظــر عــن 

 . اإلعاقة 



  

  :يقة تنظيم المجتمع طر : ثالثًا 
هــدفها األساســى تــدعيم رأى عــام لمســاعدة ذوى اإلحتياجــات الخاصــة لجــذب مزيــد مــن المســاعدات  - ١

  .والهبات والتيسيرات بل وٕاصدار التشريعات المنظمة للتشغيل والتدريب والتأهيل والترويح 
 .كانياتها أهمية توفر قاعدة بحثية وتنظيمية وٕاحصائية عن طبيعة المجتمعات المحلية وٕام - ٢

يفضــل الممارســة لنمــوذج العمــل اإلجتمــاعى كنمــوذج حاســم يتحمــل المــنظم المــنظم اإلجتمــاعى دور  - ٣
المدافع عن فئات يفتـرض أنهـا مهمشـة عنـد تراخـى الهيئـات عـن مراعـة أحـوال المعـاقين أو المطالبـة 

 )١(. بحقوقهم 

  
  
  ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

   ٤١٩:  ٤١٨مرجع سبق ذكره ، ص ،  نحو خدمة إجتماعية معاصرة فى مجال رعاية المعوقين وأسرهم: منال حمدى الطيب ، يوسف محمد عبدالحميد  -١

   



  الفصل الخامس
  اإلجراءات المنهجية للدراسة

  
  :المحتوى 

  

 .نوع الدراسة  

 .المنهج المستخدم  

 .اإلطار العام للمعاينة  

 .العينة  

 .أدوات الدراسة  

 .مجاالت الدراسة  

  
  

  
  
  
  
  



  :نوع الدراسة : أوًال 
تنتمى هذه الدراسة إلى نمط الدراسـات الوصـفية ، حيـث أنهـا تقـوم بوصـف دور الخدمـة اإلجتماعيـة 

  .فى تأهيل المعاقين سمعيًا إجتماعيًا 
  

  :المنهج المستخدم : ثانيًا 
  .ماعى بالعينة اإلجت تم إستخدام منهج المسح       

  

  :اإلطار العام للعينة : ثالثًا 
ومدرســة التربيــة الفكريــة  –ببنــى ســويف أســر التالميــذ المعــاقين ســمعيًا بمدرســة األمــل للصــم والــبكم 

  . بمركز ناصر ببنى سويف
  

  :العينة : رابعًا 
  :من جميع األسر بالمدرستين كالتالى % ٢٠تم أخذ عينة قدرها 
  .أسرة من أسر مدرسة األمل للصم والبكم  ٤٩تم أخذ عينة قدرها 
  .أسرة من أسر مدرسة التربية الفكرية  ٥٠تم أخذ عينة قدرها 

  

  :أدوات الدراسة : خامسًا 
  :تم عمل إستمارة إستبيان ألسر التالميذ المعاقين تتكون أبعادها من التالى 

 .البيانات األولية  - ١

 .بيانات عن الطفل المعاق  - ٢

 .مدى وعى األسرة باإلصابة  - ٣

 دور الخدمة اإلجتماعية فى إشباع إحتياجات الشخص المعاق سمعيًا  - ٤

  
  
  

  : مجاالت الدراسة : سادسًا 
  :المجال البشرى 

  : عينة من أسر التالميذ المعاقين سمعيًا بمدرستى 
 األمل للصم والبكم ببنى سويف  



 .مدرسة التربية الفكرية بمركز ناصر ببنى سويف  
  

  :المجال المكانى 
  .ومدرسة التربية الفكرية بمركز ناصر ببنى سويف  –مدرسة األمل للصم والبكم ببنى سويف 

  

  :المجال الزمنى 
 .فترة إجراء الدراسة 

 

   



  )١(جدول رقم 
  

  يوضح الجدول اآلتى تحديد الفئة العمرية لدى األطفال المعاقين سمعياً 
N  =99  

  يبتالتر النسبة المئوية  التكرارات  اإلستجابات  م
  ٤  %١.٠١  ١  ٨أقل من   -أ
  ٣  %٤.٠٤  ٤  ١٠أقل من  -ب
  ٢  %٢٠.٢٠  ٢٠  ١٢أقل من  -ج
  ١  %٧٤.٧٥  ٧٤  ١٤أكثر من   -د

    %١٠٠  ٩٩  األجمالى
 

سـنوات نسـبتهم  ٨ضح من الجدول السابق أن الفئة العمرية لدى األطفال المعاقين سمعيًا أقل من يت
وهى فـى الترتيـب % ٤.٤سنوات  ١٠وهى فى الترتيب الرابع ، بينما بلغت الفئة العمرية أقل من % ١.٠١

لغـت الفئـة العمريـة وهى الترتيب الثانى ، وب% ٢٠.٢٠سنة  ١٢الثالث ، بينما بلغت الفئة العمرية أقل من 
 .وهى بالترتيب األول % ٧٤.٧٥سنة  ١٤أكثر من 

  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
 

  )٢(جدول رقم 
  N  =99    لدى األطفال المعاقين سمعياً  النوعيوضح الجدول اآلتى تحديد 

النسبة   التكرارات  اإلستجابات  م
  المئوية

  يبتالتر

  ١  %٦٧.٧  ٦٧  ذكر  -أ



  ٢  %٣٢.٣  ٣٢  أنثى -ب
    %١٠٠  ٩٩  األجمالى

 

 نسـبة أنالـذى يوضـح تحديـد النـوع لـدى األطفـال المعـاقين سـمعيًا يتضح من خالل الجـدول السـابق 
يب األول ، بينما جاءت نسبة األناث فى تحديد النوع لدى األطفال توهى فى التر % ٦٧.٧الذكور ونسبتها 
  .يب الثانى توهى فى التر % ٣٢.٣المعاقين سمعيًا 

  

  )٣(جدول رقم 
  لدى األطفال المعاقين سمعياً  الصف الدراسى لجدول اآلتى تحديد يوضح ا

N  =99  
  يبتالتر النسبة المئوية  التكرارات  اإلستجابات  م
  ٢  %٣٢.٣٢  ٣٢  إبتدائى  -أ
  ١  %٦٧.٦٨  ٦٧  إعدادى -ب

    %١٠٠  ٩٩  األجمالى
  

ن سـمعيًا يتضح من خالل الجدول السابق الذى يوضح تحديد الصف الدراسى لـدى األطفـال المعـاقي
يـــب الثـــانى ، بينمـــا بلغـــت المرحلـــة توهـــى فـــى التر % ٣٢.٣٢يتضـــح أن المرحلـــة اإلبتدائيـــة بلغـــت نســـبتها  

  .يب األول توهى فى التر % ٦٧.٦٨اإلعدادية 
  

  )٤(جدول رقم 
  لدى األطفال المعاقين سمعياً  الحالة التعليميةيوضح الجدول اآلتى تحديد 
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  يبتالتر بة المئويةالنس  التكرارات  اإلستجابات  م
  ١  %٦٩.٧  ٦٩  يقرأ ويكتب  -أ
  ٢  %٣٠.٣  ٣٠  أمى -ب

    %١٠٠  ٩٩  األجمالى
  



يتضح من خالل الجدول السابق الذى يوضح تحديد الحالة التعليميـة لـدى األطفـال المعـاقين سـمعيًا 
ميـة األمـى يـب األول ، وبينمـا بلغـت نسـبة الحالـة التعليتوهـى فـى التر % ٦٩.٧بلغت نسبة من يقـرأ ويكتـب 

  .يب الثانى توهى فى التر % ٣٠.٣
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  

  )٥(جدول رقم 
  لدى األطفال المعاقين سمعياً  عدد أفراد األسرةيوضح الجدول اآلتى تحديد 
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  يبتالتر النسبة المئوية  التكرارات  اإلستجابات  م
  ٤  ٠  ٠  فردين  -أ
  ٣  %٦.١  ٦  ثالث أفراد -ب
  ٢  %٨  ٨  أربع أفرد -ج
  ١  %٨٥  ٨٥  أكثر من ذلك  -د

    %١٠٠  ٩٩  األجمالى
 

يتضـــح مـــن خـــالل الجـــدول الســـابق الـــذى يوضـــح تحديـــد عـــدد أفـــراد األســـرة لـــدى األطفـــال المعـــاقين 
أفــراد نســبة  ٣يــب الرابــع ، بينمــا بلغــت حالــة توهــى بالتر % ٠حالــة فــردين حصــلت علــى نســبة ســمعيًا أن 



يـب الثـانى ، بينمـا بلغـت توهـى فـى التر % ٨أفـراد بنسـبة  ٤ يب الثالث ، وبلغت حالةتوهى فى التر % ٦.١
  .يب األول توهى فى التر % ٨٥.١فى حالة أكثر من ذلك بنسبة 

  
 
 
 
 
 
 

    
  
  
  
  
  
  
  

  )٦(جدول رقم 
  يوضح الجدول اآلتى تحديد فريق العمل بين األخوات لدى األطفال المعاقين سمعياً 
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  يبتالتر النسبة المئوية  التكرارات  اإلستجابات  م
  ٤  %٩  ٩  األول  -أ
  ٢  %٣٠  ٣٠  الثانى -ب
  ١  %٣٩.١  ٤٠  الثالث -ج
  ٣  %٢٠  ٢٠  أخرى تذكر  -د

    %١٠٠  ٩٩  األجمالى
  
  

لدى األطفال المعاقين  فريق العمل بين األخواتيتضح من خالل الجدول السابق الذى يوضح تحديد 
يــب الثــانى ، والثالــث توهــى فــى التر % ٣٠يــب الرابــع ، والثــانى توهــى فــى التر % ٩أن نســبة األول ســمعيًا 
  .يب الثالث توهى فى التر % ٢٠يب األول ، وأخرى تذكر بنسبة توهى فى التر % ٣٩.١بنسبة 

  
  
  
  
  
  
  



  
  
  
  
  
  
  
  
  

  )٧(جدول رقم 
  لدى األطفال المعاقين سمعياً  المستوى اإلقتصادىيوضح الجدول اآلتى تحديد 
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  يبتالتر ويةالنسبة المئ  التكرارات  اإلستجابات  م
  ١  %٤٠.٤  ٤  منخفض  -أ
  ٢  %٣٥.٤  ٣٥  متوسط -ب
  ٣  %٢٤.٢  ٢٤  عال -ج

    %١٠٠  ٩٩  األجمالى
  

لــدى األطفــال المعــاقين  المســتوى اإلقتصــادىيتضــح مــن خــالل الجــدول الســابق الــذى يوضــح تحديــد 
ا حصـل يـب األول ، بينمـتوهى فى التر % ٤٠.٤سمعيًا أنه قد حصل مستوى اإلقتصادى المنخفض بنسبة 

ـــانى ، بينمـــا حصـــل المســـتوى توهـــى فـــى التر % ٣٥.٤المســـتوى اإلقتصـــادى المتوســـط علـــى نســـبة  يـــب الث
  .يب الثالث توهى فى التر % ٢٤.٢اإلقتصادى العال 

  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  



  )٨(جدول رقم 
  يوضح الجدول اآلتى تحديد الظروف التى أدت إلى اإلصابة لدى األطفال المعاقين سمعياً 
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  يبتالتر النسبة المئوية  التكرارات  إلستجاباتا  م
  ٤  %٨  ٨   وراثى  -أ
  ١  %٥٢  ٥١  مرضى -ب
  ٢  %٢١  ٢١  حادث -ج
  ٣  %١٩  ١٩  أسباب أخرى  -د

    %١٠٠  ٩٩  األجمالى
  

لــدى األطفــال  تحديــد الظــروف التــى أدت إلــى اإلصــابةيتضــح مــن خــالل الجــدول الســابق الــذى يوضــح 
يب الرابع ، بينما حصل السبب توهى فى التر % ٨ب الوراثى على نسبة السب المعاقين سمعيًا أنه قد حصل

وهــــى % ٢١يــــب األول ، وقــــد جــــاء ســــبب اإلصــــابة بــــالحوادث بنســــبة توهــــى بالتر % ٥٢المرضــــى بنســــبة 
  .  يب الثالث لحدوث اإلصابة تفى التر % ١٩يب الثانى ، بينما جاءت أسباب أخرى بنسبة تبالتر 

  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  

  )٩(جدول رقم 
  لدى األطفال المعاقين سمعياً  متى إكتشفت اإلصابةوضح الجدول اآلتى تحديد ي
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  يبتالتر النسبة المئوية  التكرارات  اإلستجابات  م
  ٢  %٣٢  ٣٢  فى سن مبكر  -أ
  ١  %٥٢  ٥١  فى سن متأخر -ب
  ٣  %١٦  ١٦  بعد تدهور الحالة -ج



    %١٠٠  ٩٩  األجمالى
  

لــدى األطفــال المعــاقين ســمعيًا  مــدى إكتشــفت اإلصــابةوضــح يتضــح مــن خــالل الجــدول الســابق الــذى ي
يـب الثـانى ، بينمـا حصـل فـى سـن متـأخر علـى توهـى بالتر % ٣٢أنه قد حصـل فـى سـن مبكـر علـى نسـبة 

  . يب الثالث توهى بالتر % ١٦يب األول ، بينما حصل بعد تدهور الحالة على توهى بالتر % ٥٢نسبة 

  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  

  )١٠(جدول رقم 
  لدى األطفال المعاقين سمعياً  درجة اإلصابةيوضح الجدول اآلتى تحديد 
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  يبتالتر النسبة المئوية  التكرارات  اإلستجابات  م
  ٣  %٢١  ٢١  بسيطة  -أ
  ١  %٤٤  ٤٤  متوسطة -ب
  ٢  %٣٥  ٣٤  شديدة -ج

    %١٠٠  ٩٩  األجمالى
  

األطفـال المعـاقين سـمعيًا أنـه  لـدى اإلصابة درجةتحديد يتضح من خالل الجدول السابق الذى يوضح 
يب الرابع ، بينما مـن هـم ذو إصـابة توهى التر % ٢١من هم ذو درجة إصابة بسيطة على نسبة  قد حصل



يــب األول ، بينمــا مــن هــم ذو إصــابة شــديدة بلغــت نســبتهم نســبة توهــى بالتر % ٤٤متوســطة بلغــت نســبتهم 
   .يب الثانى توهى بالتر % ٣٥

  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  

  )١١(م جدول رق
  المؤسسات العالجية التى قامت األسرة بالعالج فيهايوضح الجدول اآلتى 
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  يبتالتر النسبة المئوية  التكرارات  اإلستجابات  م
  ١  %٧١.٧  ٧١  مستشفيات حكومية  -أ
  ٢  %١٩.٢  ١٩  مستشفيات خاصة -ب
  ٣  %٩.١  ٩  طبيب متخصص -ج

    %١٠٠  ٩٩  األجمالى
 

بعــالج األطفــال المؤسســات العالجيــة التــى قامــت األســر ق الــذى يوضــح يتضــح مــن خــالل الجــدول الســاب
يـب األول ، توهـى فـى التر % ٧١.٧المعاقين سمعيًا فيها أنه قد حصلت المستشفيات الحكوميـة علـى نسـبة 

، بينما جـاء الطبيـب المتخصـص فـى % ١٩.٢بينما جاءت المستشفيات الخاصة فى المركز الثانى بنسبة 
  % . ٩.١بة المركز الثالث بنس

  
  
  
  
  
  
  



  
  
  
  
  
  
  
  
  
  

  )١٢(جدول رقم 
  يوضح هل يستطيع الطفل المعاق سمعيًا التفاعل بصورة إيجابية مع األصدقاءيوضح الجدول اآلتى 
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  يبتالتر النسبة المئوية  التكرارات  اإلستجابات  م
  ٢  %٨.١  ٨  نعم  -أ
  ٣  %٤.١  ٤  ال -ب
  ١  %٨٧.٨٨  ٨٧  إلى حد ما -ج

    %١٠٠  ٩٩  األجمالى
  
  

يتضــح مــن خــالل الجــدول الســابق الــذى يوضــح هــل يســتطيع الطفــل المعــاق ســمعيًا التفاعــل بصــورة 
، بينمـا جـاءت اإلجابـة بـال % ٨.١فقد جاءت اإلجابة بنعم فى الترتيب الثانى بنسبة  إيجابية مع األصدقاء

    %.٨٧.٨٨بنسبة  ، وجاءت اإلجابة بإلى حد ما فى الترتيب األول %٤.١فى الترتيب الثالث بنسبة 

  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  

  )١٣(جدول رقم 
  يوضح سلوك العميليوضح الجدول اآلتى 
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  يبتالتر النسبة المئوية  التكرارات  اإلستجابات  م
  ٥  %٥.١  ٥  يتصف بالعدوانية  -أ
  ٣  %٢٢.٤  ٢٢  يتصف بالطاعة -ب
  ١  %٣٤.٣  ٣٤  يتصف باإلنطوائية -ج
  ٢  %٢٥.٢  ٢٥  يتصف باألخالق  -د

  ٥  %٥.١  ٥  يتصف باألنانية - ھـ 
  ٤  %٨  ٨  يتصف باألمانة  -و

    %١٠٠  ٩٩  األجمالى
 

ســلوك العميــل فقــد جــاءت عبــارة يتصــف بالعدوانيــة يتضــح مــن خــالل الجــدول الســابق الــذى يوضــح 
، بينمــا جــاءت عبــارة يتصــف بالطاعــة % ٥.١وعبــارة يتصــف باألنانيــة فــى الترتيــب الخــامس مكــرر بنســبة 

، بيمـــا جـــاءت عبـــارة يتصـــف باإلنطوائيـــة فـــى الترتيـــب األول بنســـبة % ٢٢.٤فـــى الترتيـــب الثالـــث بنســـبة 
، بينمـا جـاءت عبـارة % ٢٥.٢، بينما جاءت عبـارة يتصـف بـاألخالق فـى الترتيـب الثـانى بنسـبة % ٣٤.٣

  % . ٨يتصف باألمانة فى الترتيب الرابع بنسبة 

  
  
  
  
  
  
  
  
  

  )١٤(جدول رقم 
ما تأثير سلوكه الذى يتصف به على عالقة الطفل المعاق سمعيًا داخل يوضح آلتى يوضح الجدول ا

  األسرة وخارجها 
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  يبتالتر النسبة المئوية  التكرارات  اإلستجابات  م
  ١  %٨٩  ٨٩  مرضى  -أ
  ٢  %١٠  ١٠  غير مرضى -ب

    %١٠٠  ٩٩  األجمالى



  

لـذى يتصـف بـه علـى عالقـة الطفـل ما تـأثير سـلوكه ايتضح من خالل الجدول السابق الذى يوضح 
% ٨٩ا فقد جاءت اإلجابة بأنه مرضى فى الترتيب األول بنسبة بلغت المعاق سمعيًا داخل األسرة وخارجه

  % .١٠، بينما جاءت اإلجابة بأنه غير مرضى فى الترتيب الثانى بنسبة بلغت 

  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  

  )١٥(جدول رقم 
  جو التعاطف داخل األسرةيوضح ما هو اليوضح الجدول اآلتى 
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  يبتالتر النسبة المئوية  التكرارات  اإلستجابات  م
  ١  %٨٩  ٨٩  تعاطف وتماسك  -أ
  ٢  %١٠  ١٠  تنافر وتفكك -ب

    %١٠٠  ٩٩  األجمالى
  

فقـد جـاء الحالـة  يتضح من خالل الجدول السابق الـذى يوضـح مـا هـو الجـو التعـاطف داخـل األسـرة
، بينمـــا جـــاءت الحالـــة تنـــافر وتفكـــك فـــى المركـــز % ٨٩ول بنســـبة بلغـــت تعـــاطف وتماســـك فـــى التريـــب األ

   % .١٠الثانى بنسبة 

  
  
  
  
  



  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  

  )١٦(جدول رقم 
  شعور المعاق سمعيًا بمعاناة فى التعامل مع اآلخرينيوضح الجدول اآلتى 
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  يبتالتر النسبة المئوية  التكرارات  اإلستجابات  م
  ٢  %٣  ٣  نعم  -أ
  ٣  %٢  ٢  ال -ب
  ١  %٩٤.٩  ٩٤  إلى حد ما -ج

    %١٠٠  ٩٩  األجمالى
  

يتضح من خالل الجـدول السـابق الـذى يوضـح شـعور المعـاق سـمعيًا بمعانـاة فـى التعامـل مـع اآلخـرين فقـد 
بينمــا جــاءت اإلجابــة بــال فــى الترتيــب الثالــث بنســبة  ،% ٣جــاءت اإلجابــة بــنعم فــى الترتيــب الثــانى بنســبة 

   %. ٩٤.٩جابة بإلى حد ما فى الترتيب األول بنسبة ، وجاءت اإل% ٢

  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  



  
  
  
  
  
  
  
  

  )١٧(جدول رقم 
  هل تبقى إزعاج لدى أفراد األسرةيوضح الجدول اآلتى 
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  يبتالتر النسبة المئوية  التكرارات  اإلستجابات  م
  ٣  %١  ١  نعم  -أ
  ٢  %٣  ٣  ال -ب
  ١  %٩٥.٩  ٩٥  إلى حد ما -ج

    %١٠٠  ٩٩  األجمالى
 

فقـد جـاءت اإلجابـة بـنعم  هـل تبقـى إزعـاج لـدى أفـراد األسـرةيتضح من خالل الجدول السابق الـذى يوضـح 
، وجـاءت اإلجابـة % ٣بينما جاءت اإلجابة بال فى الترتيب الثانى بنسـبة  ،% ١بنسبة  لثالثفى الترتيب ا

   %. ٩٥.٩بإلى حد ما فى الترتيب األول بنسبة 

  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  

  )١٨(م جدول رق



  )هل تشعر بأنك مصدر إزعاج لدى أفراد األسرة ( يوضح الجدول اآلتى 
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  يبتالتر النسبة المئوية  التكرارات  اإلستجابات  م
  ٣  ١.١  ١  نعم  -أ
  ٢  ٧.٧  ٧  ال -ب
  ١  ٩١.٩٢  ٩١  إلى حد ما -ج

    %١٠٠  ٩٩  األجمالى
  

زعـاج لـدى أفـراد األسـرة فقـد جـاءت هل تشعر بأنك مصـدر إيتضح من خالل الجدول السابق الذى يوضح 
% ٧.٧بينما جاءت اإلجابة بال فى الترتيب الثـانى بنسـبة  ،% ١.١بنسبة  لثالثتيب ااإلجابة بنعم فى التر 

   %. ٩١.٩٢، وجاءت اإلجابة بإلى حد ما فى الترتيب األول بنسبة 

  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  

  )١٩(جدول رقم 
  )األخصائى اإلجتماعى  هل تذهب إلى مكتب( يوضح الجدول اآلتى 
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  يبتالتر النسبة المئوية  التكرارات  اإلستجابات  م
  ٢  %٧.٧  ٧  نعم  -أ
  ٣  ٠  صفر  ال -ب



  ١  %٩٢.٩٣  ٩٢  إلى حد ما -ج
    %١٠٠  ٩٩  األجمالى

  

هــل تــذهب إلــى مكتــب األخصــائى اإلجتمــاعى فقــد جــاءت يتضــح مــن خــالل الجــدول الســابق الــذى يوضــح 
، % ٠بنسـبة  لـثبينما جاءت اإلجابة بـال فـى الترتيـب الثا ،% ٧.٧بنسبة  لثانىا تيباإلجابة بنعم فى التر 

   %. ٩٢.٩٣وجاءت اإلجابة بإلى حد ما فى الترتيب األول بنسبة 

  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  

  )٢٠(جدول رقم 
  )هل هناك برامج حديثة مستخدمة لمساعدتك(يوضح الجدول اآلتى 

N  =99 

  يبتالتر لنسبة المئويةا  التكرارات  اإلستجابات  م
برنــامج تواصــل المتــرجم   -أ

  اإلرشادى المعرفى
٢  %٣٣.٣٣  ٣٣  

ــــــــاموس لغــــــــة  -ب ــــــــامج ق برن
  اإلشارة العربى لأليفون

١  %٦٦.٦٧  ٦٦  

    %١٠٠  ٩٩  األجمالى
  



 يتضـــح مـــن خـــالل الجـــدول الســـابق الـــذى يوضـــح هـــل هنـــاك بـــرامج حديثـــة مســـتخدمة لمســـاعدتك فقـــد جـــاء
ا جاء % ٣٣.٣٣فى الترتيب الثانى بنسبة  اإلرشادى المعرفىبرنامج تواصل المترجم  برنـامج قـاموس ، بينم

  % .٦٦.٦٧فى الترتيب األول بنسبة  لغة اإلشارة العربى لأليفون
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  

  )٢١(جدول رقم 
  )هل هناك طرق حديثة مستخدمة لمساعدتك داخل المدرسة(يوضح الجدول اآلتى 
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  يبتالتر النسبة المئوية  راتالتكرا  اإلستجابات  م
  ١  %١٠٠  ٩٩  نعم  -أ
  ٢  ٠  صفر  ال -ب

    %١٠٠  ٩٩  األجمالى
  

يتضح من خالل الجدول السابق الذى يوضح هل هناك طـرق حديثـة مسـتخدمة لمسـاعدتك داخـل المدرسـة 
نى بينمــا جــاءت اإلجابــة بــال فــى الترتيــب الثــا ،% ١٠٠ بنســبة الولفقــد جــاءت اإلجابــة بــنعم فــى الترتيــب ا

  % .٠بنسبة 

  
  
  
  
  
  
  
  
  
  



  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  

  )٢٢(جدول رقم 
يوضح تحديد الطرق الحديثة المستخدمة لمساعدتك داخل المدرسة مع األطفال يوضح الجدول اآلتى 

  المعاقين سمعيًا 
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  يبتالتر النسبة المئوية  التكرارات  اإلستجابات  م
  ١  %٣٠.٣٠  ٣٠  قراءة الشفاه  -أ
  ٤  %١٥.٢  ١٥  التدريب اللفظى -ب
  ٢  %٢٤.٢  ٢٤  التواصل اليدوى -ج
  ٥  %١١.١  ١١  التواصل الكلى  -د

  ٣  %١٩.٢  ١٩  جميع ما سبق - ھـ 
    %١٠٠  ٩٩  األجمالى

 

يتضح من خالل الجدول السابق الذى يوضح تحديد الطرق الحديثة المسـتخدمة لمسـاعدتك داخـل المدرسـة 
، % ٣٠.٣٠شــفاة فــى الترتيــب األول بنســبة بلغــت فقــد جــاءت طريقــة قــراءة ال مــع األطفــال المعــاقين ســمعيا

، بينمـــا جـــاءت طريقـــة % ١٥.٢فـــى الترتيـــب الرابـــع بنســـبة بلغـــت جـــاءت طريقـــة التـــدريب اللفظـــى بينمـــا 
% ١١.١بينمــا جــاءت طريقــة التواصــل الكلــى ، % ٢٤.٢التواصــل اليــدوى فــى الترتيــب الثــانى نســبة بلغــت 
  % .١٩.٢ع ما سبق فى المركز الثالث بنسبة بلغت فى الترتيب الخامس ، بينما جاءت عبارة جمي

  
  
  
  
  
  
  
  



  )٢٣(جدول رقم 
  تحديد الرحالت الترفيهية التى تنظم داخل المدرسة لألطفال المعاقين سمعياً يوضح الجدول اآلتى 
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  يبتالتر النسبة المئوية  التكرارات  اإلستجابات  م
  ١  %٨٩.٩  ٨٩  نعم  -أ
  ٢  %١٠.١  ١٠  ال -ب

    %١٠٠  ٩٩  األجمالى
  

يتضح من خالل الجدول السابق الذى يوضح تحديد الرحالت الترفيهية التى تنظم داخـل المدرسـة لألطفـال 
بينمـا جـاءت اإلجابـة بـال فـى  ،% ٨٩.٩ بنسـبة الولالترتيـب ا المعاقين سمعيًا فقد جاءت اإلجابة بنعم فى

  % .١٠.١الترتيب الثانى بنسبة 

  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  

  )٢٤(جدول رقم 
تحديد إذا ما كان هناك أنشطة تمارس داخل المدرسة لدى األطفال المعاقين يوضح الجدول اآلتى 

  سمعياً 
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  يبتالتر النسبة المئوية  التكرارات  اإلستجابات  م
  ٢  %١٥.٢  ١٥  نعم  -أ



  ٣  %٥.١  ٥  ال -ب
  ١  %٧٩.٧  ٧٩  إلى حد ما -ج

    %١٠٠  ٩٩  األجمالى
  

داخـــل المدرســـة لـــدى إذا مـــا كـــان هنـــاك أنشـــطة تمـــارس ق الـــذى يوضـــح يتضـــح مـــن خـــالل الجـــدول الســـاب
 ، بينما جاءت اإلجابـة% ١٥.٢فقد جاءت اإلجابة بنعم فى الترتيب الثانى بنسبة  األطفال المعاقين سمعياً 

   %. ٧٩.٧، وجاءت اإلجابة بإلى حد ما فى الترتيب األول بنسبة % ٥.١بال فى الترتيب الثالث بنسبة 
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  

  
  
  

  )٢٥(جدول رقم 
  لدى األطفال المعاقين سمعياً   تحديد نوع النشاط الذى يمارسيوضح الجدول اآلتى 
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  يبتالتر النسبة المئوية  التكرارات  اإلستجابات  م
  ١  %٣٥.٤  ٣٥  نشاط إجتماعى  -أ
  ٣  %٢٤.٢  ٢٤  نشاط ثقافى -ب
  ٢  %٢٥.٣  ٢٥  نشاط إقتصادى -ج
  ٤  %١٥.١  ١٥  نشاط فنى  -د

    %١٠٠  ٩٩  ألجمالىا
 



يتضــح مــن خــالل الجــدول الســابق الــذى يوضــح تحديــد نــوع النشــاط الــذى يمــارس  لــدى األطفــال المعــاقين 
، وقـــد جـــاء النشـــاط الثقـــافى فـــى % ٣٥.٤فقـــد جـــاء النشـــاط اإلجتمـــاعى فـــى الترتيـــب األول بنســـبة  ســـمعياً 

، % ٢٥.٣تيـب الثـانى بنسـبة بلغـت ، وقد جاء النشـاط اإلقتصـادى فـى التر  %٢٤.٢الترتيب الثالث بنسبة 
 . % ١٥.١وجاء النشاط الفنى فى الترتيب الرابع بنسبة 

   



  الفصل السابع
  نتائج مقترحات الدراسة

 النتائج المرتبطة بتوصيف عينة الدراسة  

 النتائج المترتبة باألجابة علي التساؤالت  

 التصور المقترح لدور الخدمة االجتماعية في ضوء نتائج الدراسة  

  لتنمية وعي األسرة بأساليب الرعاية الصحيحة للطفل المعاق  حالتصور المقتر  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  

  : نتائج ومقترحات الدراسة 
  :المرتبطة بتوصيف عينة الدراسة النتائج : أوًال 
مـــن أفـــراد عينـــة % ٤.٤ســـنوات بينمـــا  ٨٧مـــن أفـــراد عينـــة الدراســـة يتـــراوح عمـــرهم أقـــل مـــن % ١.١ - ١

من أفراد عينةالدراسـة يتـراوح عمـرهم أقـل % ٣٠.٢٠سنوات بينما  ١٠الدراسة يتراوح عمرهم أقل من 
 . سنة فأكثر  ١٤من أفراد عينة الدراسة يتراوح %  ٧٤.٧٥ينما سنة ب ١٢من 

 . من أفراد عينة الدراسة إناث %  ٣٢.٣من أفراد عينة الدراسة ذكور بينما  ٦٧.٧ - ٢



مــن أفــراد عينــة الدراســة فــي % ٦٧مــن أفــراد عينــة الدراســة فــي المرحلــة األبتدائيــة بينمــا % ٣٢.٣٢ - ٣
 المرحلة األعدادية 

مــن أفــراد %  ٣٠.٣بينمــا م يقــرأ ويكتــب األة الدراســة الحالــة التعليميــة لــألب و مــن أفــراد عينــ% ٦٩.٧ - ٤
 . عينة الدراسة الحالة التعليمية لألب واألم أمي 

مــن أفــراد عينــة الدراســة عــدد % ٦.١مــن أفــراد عينــة الدراســة عــد أفــراد األســرة فــردين بينمــا % صــفر  - ٥
أفــراد بينمــا  ٤لدراســة عــدد أفــراد األســرة لهــم مــن أفــراد عينــة ا%  ٨أفــراد بينمــا  ٣أفــراد األســرة لهــم 

 . من أفراد عينة الدراسة لهم أكثر من ذلك % ٨٥.١

مــن أفــراد % ٣٠مــن أفــراد عينــة الدراســة ترتيــب الطفــل المعــاق ســمعيًا بــين أخواتــه األول بينمــا % ٩ - ٦
عــاق بــين مــن أفــراد عينــة الدراســة ترتيــب الطفــل الم% ٣٩.١عينــة الدراســة بــين أخواتــه الثــاني بينمــا 

 . من أفراد عينة الدراسة ترتيب الطفل المعاق أخري تذكر % ٢٠أخواته الثالث بينما 

مــن أفــراد %  ٣٥.٤مــن أفــراد عينــة الدراســة المســتوي األقتصــادي لألســرة مــنخفض بينمــا %  ٤٠.٤ - ٧
مــن أفــراد عينــة الدراســة المســتوي % ٢٤.٢المتــوي االقتصــادي لألســرة متوســط بينمــا  عينــة الدراســة

 . قتصادي لألسرة عالي اال

 . من أفراد عينة الدراسة يرون أن الظروف التي أدت إلي األصابة باألعاقة سبب وراثي % ٨ - ٨

 .من أفراد عينة الدراسة يرون أن الظروف التي أدت إلي األصابة باألعاقة سبب مرضي  % ٥٣ - ٩

 قة سبب حادثة من أفراد عينة الدراسة يرون أن الظروف التي أدت إلي األصابة باألعا% ٢١ -١٠

 . من أفراد عينة الدراسة يرون أن الظروف التي أدت إلي األصابة باألعاقة أسباب أخري % ١٩ -١١

 .من أفراد عينة الدراسة أكتشفوا إعاقة طفل في سن مبكر % ٣٢ -١٢

 . من أفراد عينة الدراسة أكتشفوا إعاقة طفل في سن متأخر% ٥٢ -١٣

 . ل بعد تدهور الحالة من أفراد عينة الدراسة أكتشفوا إعاقة طف% ١٦ -١٤

 . من أفراد عينة الدراسة يقومون بعالج الطفل في المستشفيات الحكومية% ٧١ -١٥

 . من أفراد عينة الدراسة يقومون بعالج الطفل في مستشفيات خاصة % ١٩.٢ -١٦

 . من أفراد عينة الدراسة يقومن بعالج الطفل عند طيب خاص % ٩.١ -١٧
  

  :لي تساؤالت الدراسة النتائج المترتبة باإلجابة ع: ثانيًا 
 . من أفراد عينة الدراسة أن السلوك الشخصي للطفل المعاق العدوانية %٥.١يري  - ١

 . من أفراد عينة الدراسة أن السلوك الشخصي للطفل المعاق األخالق % ٢٥.٢يري  - ٢

 . من أفراد عينة الدراسة السلوك الشخصي لطفل المعاق األنطواء % ٣٤.٣يري  - ٣



 . ة الدراسة السلوك الشخصي لطفل المعاق باألمانة من أفراد عين% ٨يري  - ٤

 . من أفراد عينة الدراسة السلوك الشخصي لطفل المعاق األنانية % ٥.١  - ٥

 من أفراد عينة الدراسة السلوك الشخصي لطفل المعاق الطاعة % ٢٢.٤ - ٦

 . وخارجها مرضي من أفراد عينة الدراسة سلوك الطفل المعاق داخل األسرة % ٨٩ - ٧

 . فراد عينة الدراسة طفل المعاق داخل األسرة وخارجها غير مرضي من أ% ١٠ - ٨

 . من أفراد عينة الدراسة الجو العاطفي داخل األسرة تعاطف وتماسك % ٨٩ - ٩

 . من أفراد عينة الدراسة الجو العاطفي داخل األسرة تنافر وتفكك % ١٠ -١٠

 . التعامل مع االخرين من أفراد عينة الدراسة يرون أن الطفل المعاق يواجه معاناه في % ٣ -١١

 . من أفراد عينة الدراسة يرون  أن الطفل ال يواجه معانه في التعامل مع االخرين % ٢ -١٢

من أفراد عينة الدراسـة يـرون أ ن الطفـل المعـاق إلـي حـد مـا يواجـة معانـة فـي التعامـل مـع % ٩٤.٩ -١٣
 . االخرين 

 . سبب المتاعب لألفراد االسرة من أفراد عينة الدراسة يرون أن الطفل المعاق يشعر بأنه ي% ١ -١٤

 . من أفراد عينة الدراسة يرون أن الطفل المعاق ال يشعر بأنه يسبب المتاعب ألفراد األسرة % ٣ -١٥

مــن أفــراد عينــة الدراســة يــرون أن الطفــل المعــاق إلــي حــد مــا بأنــه يســبب المتاعــب ألفــراد %  ٩٥.٩ -١٦
 . األسرة

 . .لمساعدة الطفل داخل المدرسة  حديثاً طرق  من أفراد عينة الدراسة يستخدمون % ١٠٠ -١٧

 . من أفراد عينة الدراسة ال يستخدمون طرق حديثه لمساعدة الطفل داخل المدرسة % صفر -١٨

 . من أفراد عينة الدراسة يشجعون طفلهم المعاق علي األشتراك في أنشطة المدرسة % ١٥.٢ -١٩

 . شتراك في أنشطة المدرسة من أفراد عينة الدراسة ال يشجعون الطفل المعاق علي اال% ٥.١٠ -٢٠

مــن أفــراد عينــة الدراســة يشــجعون إلــي حــد مــا طفلهــم المعــاق علــي االشــتراك فــي أنشــطة %  ٧٩.٩ -٢١
 . المدرسة

 ن االخصائي االجتماعي بالمدرسة من أفراد عينة الدراسة يعرفو % ٧.٧ -٢٢

 . من أفراد عينة الدراسة ال يعرفون االخصائي بالمدرسة % صفر -٢٣

 . نة الدراسة يعررفون إلي حد ما االخصائي بالمدرسة من أفراد عي% ٩٢.٩٣ -٢٤

من أفراد عينة الدراسة يرون أن دور الخدمة االجتماعية فـي تنميـة وعـيهم بحاجـات طفلهـم % ٣٥.٤ -٢٥
 . هو إشتراك طفلهم المعاق في العديد من نشاط اجتماعي التي تقيمها المدرسة 



الجتماعية فـي تنميـة وعـيهم بحاجـات طفلهـم من أفراد عينة الدراسة يرون أن دور الخدمة ا% ٢٤.٢ -٢٦
 . هو إشتراك طفلهم المعاق في العديد من نشاط ثقافي التي تقيمها المدرسة 

من أفراد عينة الدراسة يرون أن دور الخدمة االجتماعية فـي تنميـة وعـيهم بحاجـات طفلهـم % ٢٥.٢ -٢٧
 . المدرسة هو إشتراك طفلهم المعاق في العديد من نشاط اقتصادي  التي تقيمها 

من أفراد عينة الدراسة يرون أن دور الخدمة االجتماعية في تنمية وعيهم بحاجات طفلهـم %  ١٥.١ -٢٨
 . هو إشتراك طفلهم المعاق في العديد من نشاط اجتماعي التي تقيمها المدرسة 

  

  :  التصور المقترح لدور الخدمة االجتماعية في ضوء نتائج الدراسة : ثالثًا 
مـن ائي االجتماعي أن يقوم بدوره علي أكمل وجه مع أسـر الطفـل المعـاق سـمعيًا يجب علي االخص - ١

 . خالل ساعدتهم علي التعرف علي حاجات طفلهم 

 . يجب علي االخصائي االجتماعي أن يذكرون عالقته باألسر عالقات صداقة واحترام متبادل  - ٢

خصائي االجتماعي مفيدة لألسـر يجب أن تكون الندوات التي تعقدها المدرسة والتي شرق عليها األ  - ٣
لهم علي مواجهة مشكالته في التعرف علي كيفية التعامل مع طفلهم المعاق ونفيدهم في مساعدة طف

 الصحية 

 . يجب علي األخصائي االجتماعي بتشجيع األسر علي حضور الندوات التي تعقدها المدرسة  - ٤

فــي التعــرف علــي أســاليب الرعايــة  يجــب أن يقــوم االخصــائي االجتمــاعي بعمــل توعيــة ألســر المعــاق - ٥
 . الصحيحة لطفلهم المعاق 

 . يجب أن تعمل المدرسة علي تنمية الحاجات الصحية واالجتماعية والنفسية لألطفال المعاقين  - ٦

يجــب أن تقــوم الخدمــة االجتماعيــة الممثلــة فــي االخصــائي االجتمــاعي بتنميــة وعــي األســر بحاجــات  - ٧
لمشـكالت التـي تواجـه طفلهـم وٕاشـتراك األطفـال فـي العديـد مـن طفلهم المعاق ومسـاعدتهم علـي حـل ا

 األنشطة التي تقيمها المدرسة 

يجـب أن تهـتم الخدمـة االجتماعيــة بعمليـة االتصـال والتفاعـل بــين االخصـائي االجتمـاعي بالمدرســة   - ٨
 . وأولياء أمور األطفال المعاقين 

  

رعاية الصحيحة للطفل المعاق سـمعيًاُ◌ إجتماعيـًا التصور المقترح لتنمية وعي األسرة بأساليب ال: رابعًا 
 :  
ســـلوك الطفـــل المعـــاق مـــن خـــالل التعامـــل معـــه وتعليمـــه الســـلوكيات يجـــب أن تقـــوم األســـرة بتعـــديل  - ١

 . الصحيحة 



 . يجب أن تقوم األسرة بإيجاد الجو العاطفي الذي يوجد به تعاطف وتماسك داخل االسرة  - ٢

ي قضــاء احتياجاتــه مــن مأكــل وملــبس وســاعدته علــي حــل يجــب أن تقــوم األســرة بمســاعدة الطفــل علــ - ٣
 . الواجبات المدرسية 

 . يجب علي األسرة أال تشعر الطفل بالعجز وال الملل من الحياة  - ٤

 . يجب علي األسرة أال تفرق في المعاملة بين طفلها المعاق وأخواته األسوياء - ٥

 . ياة يجب علي األسرة أال تشعر الطفل بأنه سبب لها المتاعب في الح - ٦

 . يجب أن تقدم األسرة النصائح للطفل بطريقة جيدة وأن تتعامل معه بلطف  - ٧

 . يجب أن تشعر األسرة طفلها بالسعادة واألستقرار داخل األسرة  - ٨

 . يجب أن تقوم األسرة بزيارة طفلها المعاق باستمرار في المدرسة  - ٩

  . ته ومواهبه يجب أن تشجع األسرة طفلها علي االشتراك في األنشطة وتنمية قدا -١٠
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  )  (  سنوات ٨أقل من   -أ
  )  (  سنوات  ١٠أقل من   -ب
  )  (  سنة  ١٢أقل من   -جـ
  سنة ١٤أكثر من   -د

  
)  (  

      : النوع  )٣(
  )  (  ذكر  -أ
  )  (  أنثى  -ب

  

  
  

  

      :الصف   )٤(
  )  (  ىإبتدائ  -أ
  إعدادى  -ب

  
)  (  

      :الحالة التعليمية للعميل   )٥(
  )  (  يقرأ ويكتب  -أ
  أمى  -ب

  
)  (  

  :بيانات عن العميل : ثانيًا 
    

      :عدد أفراد األسرة   )٦(
  )  (  فردين  -أ
  )  (  أفراد ٣  -ب
  )  (  أفراد ٤  -جـ
  )  (  أكثر منن ذلك  -د
        

      :ما ترتيب العميل بين األخوات   ) ٧(
  )  (  األول  -أ
  )  (  الثانى  -ب
  )  (  الثالث  -جـ
  )  (  أخرى تذكر  -د



        

      :ما المستوى اإلقتصادى لألسرة   )٨(
  )  (  منخفض  -أ
  )  (  متوسط  -ب
  )  (  مرتفع  -جـ
        

      :ما الظروف التى أدت إلى اإلصابة   ) ٩(
  )  (  وراثى  -أ
  )  (  مرض  -ب
  )  (  حادثة  -جـ
  )  (  كأسباب أخرى أدت لذل  -د
        

      :متى إكتشفت اإلصابة   )١٠(
  )  (  فى سن مبكر  -أ
  )  (  فى سن متأخر  -ب
  )  (  بعد تدهور الحالة  -جـ
    

  
    

      :ماهى درجة اإلصابة   )١١(
  )  (  بسيطة  -أ
  )  (  متوسطة  -ب
  )  (  شديدة  -جـ
        

  :ما هى المؤسسات العالجية التى قامت األسرها بالعالج فيها   )١٢(
  )  (  ستشفيات حكوميةم  -أ
  )  (  مستشفيات خاصة  -ب
  )  (  طبيب متخصص  -جـ
        

      :هل تستطيع التفاعل بصورة إيجابية مع األصدقاء  ) ١٣(
  )  (  نعم  -أ



  )  (  ال  -ب
  )  (  إلى حد ما  -جـ
        

  :مدى وعى األسرة باإلصابة : ثالثًا 
      :بما يتصف سلوك العميل   )١٤(
  )  (  يتصف بالعدوانية  -أ
  )  (  يتصف بالطاعة  -ب
  )  (  يتصف باإلنطوائية  -جـ
  )  (  يتصف باألخالق  -د
  )  (  يتصف باألنانية  -هـ
  )  (  يتصف باألمانة  -و
    

  
    

  :ارجهاتأثير سلوكه الذى يتصف به على عالقتك داخل األسرة وخما   )١٥(
  )  (  مرضى  -أ
  )  (  غير مرضى  -ب
        

      :هو الجو العاطفى داخل األسرة ما   )١٦(
  )  (  تعاطف وتماسك  -أ
  )  (  تنافر وتفكك  -ب
        

      :هل تشعر بمعاناة فى التعامل مع اآلخرين  )١٧(
  )  (  نعم  -أ
  )  (  ال  -ب
  )  (  إلى حد ما  -جـ
        

      :هل تشعر بأنك مصدر إزعاج لدى أفرد األسرة   )١٨(
  )  (  نعم  -أ



  )  (  ال  -ب
  )  (  ما إلى حد  -جـ
        

      :هل تشعر بالتفرقة بينك وبين أخواتك داخل األسرة  ) ١٩(
  )  (  نعم  -أ
  )  (  ال  -ب
  )  (  إلى حد ما  -جـ
        

        
        
        

دور الخدمــة اإلجتماعيــة فــى إشــباع إتياجــات الشــخص المعــاق : رابعــًا 
  :سمعيًا 

      :هل تذهب إلى مكتب األخصائى اإلجتماعى   )٢٠(
  )  (  نعم  -أ
  )  (  ال  -ب
  إلى حد ما  -جـ

  
)  (  

  :فى حالة اإلجابة بنعم أو إلى حد ما ، أجب عن السؤالين التاليين 
      :هل هناك برامج حديثة مستخدمة لمساعدتك  ) ٢١(
  )  (  برنامج تواصل المترجم اإلرشادى المعرفى  -أ
  )  (  برنامج قاموس لغة اإلشارة لأليفون  -ب
        

  :ق حديثة مستخدمة لمساعدتك داخل المدرسة هل هناك طر  )٢٢(
  )  (  نعم  -أ
  )  (  ال  -ب
        

    :فى حالة اإلجابة بنعم ما هى الطرق الحديثة المستخدمة   )٢٣(
 )  (  قراءة الشفاه  -أ



 )  (  التدريب السمعى اللفظى  -ب

 )  (  التواصل اليدوى  -جـ

 )  (  التواصل الكلى  -د

 )  (  أخرى تذكر  -هـ

        

        
        
      :هل تُنظم رحالت ترفيهية داخل المدرسة   )٢٤(
  )  (  نعم  -أ
  )  (  ال  -ب
        

      :هل تمارس أنشطة إجتماعية داخل المدرسة   )٢٥(
  )  (  نعم  -أ
  )  (  ال  -ب
  إلى حد ما  -جـ

  
)  (  

      فى حالة اإلجابة بنعم  
 )  (  نشاط إجتماعى  -أ

 )  (  نشاط ثقافى  -ب

 )  (  نشاط إقتصادى  -جـ

 )  (  نشاط فنى  -د

  
 

   



  
  ةالدراسمراجع 

  
  
  

التدخل المهنـى للخدمـة اإلجتماعيـة وتنميـة مهـارات التواصـل لـدى : حمادة أحمد السيد عبدالجواد  -١
، رسـالة دكتـوراه ، غيـر منشـورة ، جامعـة الفيـوم ، كليـة الخدمـة اإلجتماعيـة ،  أسر المعاقين سمعياً 

  . ٢٤، ص ٢٠١٤
ى التخفيــف مــن حــدة معوقــات المســاندة دور الخدمــة اإلجتماعيــة فــ: أحمــد عبــدالعزيز مصــطفى  -٢

، رســـالة ماجســـتير ، غيـــر منشـــورة ، جامعـــة الفيـــوم ، كليـــة الخدمـــة  اإلجتماعيـــة للمعـــاقين ســـمعياً 
 .٣، ص ٢٠١٤اإلجتماعية ، 

الممارسة العامة فى الخدمة اإلجتماعيـة لتوعيـة األسـرة بأسـاليب : إلهام عبدالخالق محمد إبراهيم  -٣
، رسـالة ماجسـتير ، غيـر منشـورة ، كليـة الخدمـة لألبناء المعاقين سمعيًا  المعاملة الوالدية السوية

  . ٢٥/٢٦/٢٧، ص ٢٠٠٩اإلجتماعية ، جامعة الفيوم ، 
ــد مــن : عبــدالعزيز الســيد الشخصــى  -٤ ــدى العدي ــد ل دراســة لكــل مــن الســلوك التكيفــى والنشــاط الزائ

مر الســـنوى الخـــامس للطفـــل ، المـــؤت األطفـــال ســـمعيًا وعالقتهمـــا باســـلوب رعايـــة هـــؤالء األطفـــال
، جامعـة  ١٩٩٢، إبريـل ،  ٣٠-٢٨،  رعاية الطفولة فى عقـد حمايـة الطفـل المصـرى" المصـرى 

  . ١٠٢٣عين شمس ، ص 
رسـالة مـا جسـتير غيـر منشـورة  دراسة تجريبية للخصائص النفسية لألطفال الصم ،: بحريـة داوود  -٥

  . ١٩٧٠س ، ، قسم الصحة النفسية ، كلية التربية ، جامعة عين شم
ـــدى الصـــم: نهـــى اللحـــامى  -٦ ـــة للنضـــج اإلجتمـــاعى وعوامـــل الشخصـــية ل ، رســـالة  رســـالة تجريبي

ماجســـتير غيـــر منشـــورة ، قســـم علـــم الـــنفس ، كليـــة الدراســـات اإلنســـانية ، جامعـــة األزهـــر للبنـــات ، 
١٩٨٠ .  

رســالة ماجســتير غيــر دراســة الخصــائص النفســية لألطفــال ضــعاف الســمع ، : علــى علــى مفتــاح  -٧
  . ١٩٨٣منشور ، قسم علم النفس ، كلية األداب جامعة الزقازيق ، 

دراسة مقارنة بين األطفال الصم كليًا وجزئيًا وعادى السمع من حيـث اإلسـتجابات : زينب محمود  -٨
   ١٩٨٦، رسالة ماجستير غير منشورة ، جامعة عين شمس ،  العصبية



أسـاليب المعاملـة الوالديـة والسـلوك العـدوانى  العالقة بين: الببالوى ، إيهاب عبدالعزيز عبدالباقى  -٩
، العــدد الخــامس ، جامعــة األزهــر ، مركــز  لــدى ذوى اإلعاقــة الســمعية ، مجلــة معوقــات الطفولــة

 . ١٩٩٤إعاقة الطفولة ، 

، المـؤتمر القـومى  التقبل اإلجتماعى لدى المراهقين الصم وضعاف السمع والعاديين: محمد على  -١٠
اإلحتياجــات الخاصــة القــرن الحــادى والعشــرون فــى الــوطن العربــى ، إتحــاد الســابع لإلتحــاد ، ذوى 

  . ١٩٩٨ديسمبر ،  ١٠-٨هيئات رعاية الفئات الخاصة والمعاقين ، القاهرة ، 
الخــدمات المقدمــة لألطفــال الصــم وعالقاتهــا بســماتهم الشخصــية : األشــقر ، عــالء الــدين محمــد  -١١

م الـنفس بكليـة التربيـة الجامعـة اإلسـالمية ، غـزة ، ، رسـالة ماجسـتير مقدمـة لقسـم علـ بمحافظة غزة
٢٠٠٢ . 

،  الممارسة المهنية للخدمة اإلجتماعية فى المجال الطبى ورعايـة المعـاقين: ماهر أبو المعاطى  -١٢
  . ١٠٥، ص ٢٠٠٠نشر وتوزيع الكتاب الجامعى ، 

ـــربيتهم ســـيكولوجية ذوى اإلحتياجـــات الخاصـــة: عبـــداللطيف القريطـــى  -١٣ ر العربـــى ، ، دار الفكـــ وت
  . ٢٠٠٠القاهرة ، 

ــة الخاصــة: يوســف القريــوتى ، عبــدالعزيز الســرطاوى ، جميــل الصــاوى  -١٤ ، دار  المــدخل إلــى التربي
  . ٢٠٠٠القلم ، دبى ، 

مشكالت المعاقين سمعيًا كما يدرسها معلمو المرحلـة اإلبتدائيـة فـى ضـوء : على عبدالنبى حنفـى  -١٥
 . ٢٠٠٢، ) ٢٠(، مجلة التربية ، العدد  بعض المتغيرات

الممارسة العامة فى الخدمة اإلجتماعيـة لتوعيـة األسـرة بأسـاليب : إلهام عبدالخالق محمد إبراهيم  -١٦
، رسـالة ماجسـتير ، غيـر منشـورة ، كليـة الخدمـة المعاملة الوالدية السوية لألبناء المعاقين سمعيًا 

  . ٢٥/٢٦/٢٧، ص ٢٠٠٩اإلجتماعية ، جامعة الفيوم ، 
العالقــة بــين التــدخل المهنــى للخدمــة اإلجتماعيــة وتنميــة القــدرات : وى حســن عمــاد ثــروت شــرقا -١٧

اإلبتكاريــة لألطفــال المعــاقين ، دراســة مطبقــة علــى مــدارس األمــل للصــم والــبكم وضــعاف الســمع 
، رســالة ماجســتير ، غيــر منشــورة ، جامعــة الفيــوم ، كليــة الخدمــة اإلجتماعيــة ،  بمحافظــة أســوان

 . ١١، ص ٢٠٠٠

فاعلية برنـامج مقتـرح قـائم علـى المـدخل البصـرى المكـانى فـى تـدريس : فتحى صـديق  مروة سيد -١٨
، رســالة دكتــوراه غيــر  العلــوم للتالميــذ بمــدارس الســمع علــى التحصــيل وتنميــة مهــاراتهم الحياتيــة

 .٦- ٥، ص ص  ٢٠١٥منشورة ، جامعة الفيوم ، كلية الخدمة اإلجتماعية ، 



 خدمة اإلجتماعية فى مجال اإلعاقة لذوو اإلحتياجات الخاصـةال: عبدالرحمن عبدالرحيم الخطيـب  -١٩
 . ١٣، ١٢، ص ص  ٢٠٠١، القاهرة ، مكتبة األنجلو المصرية ، 

، القـاهرة ، مجموعـة النيـل اإلعاقة الجسمية المفهوم واألنواع وبرامج الرعاية : مدحت أبو النصـر  -٢٠
 . ٢٤،  ٢٣العربية ، ص ص 

إسهامات الخدمـة اإلجتماعيـة فـى مجـال رعايـة : الحميد مصطفى محمد قاسم ، يوسف محمد عبد -٢١
 . ٢٠، ص ٢٠٠٥،  الفئات الخاصة

الهيئـــة العامـــة شـــئون  التأهيـــل اإلجتمـــاعى رســـالة تنميـــة للمعـــاقين ، القـــاهرة ،: أبـــو الوفـــا عطيـــة  -٢٢
  . ١٢، ص ١٩٨٢المطابع األميرية ، 

مـع نمـاذج مـن رعـايتهم فـى الخدمة اإلجتماعيـة فـى مجـال الفئـات الخاصـة : ماهر أبو المعاطى  -٢٣
 . ٣٣، ص  ١، مكتبة زهراء الشرق ، ط بعض الدول

 . ٢٢٥، الفيوم ، زرقاء اليمامة ، ص  سياسية الرعاية اإلجتماعية: أحمد عبدالفتاح ناجى  -٢٤

دليـــل لآلبـــاء  تعـــديل الســـلوك العـــدوانى وذوى اإلحتياجـــات الخاصـــة ،: نـــاجى عبـــدالعظيم ســـعيد  -٢٥
 . ٢٠٠٦ء الشرق ، واألمهات ، القاهرة ، زهرا

ـــة: محمـــد الســـيد حـــالوة  -٢٦ ـــة للطفـــل األصـــم ، دراســـة فـــى الخدمـــة اإلجتماعي ـــة اإلجتماعي ،  الرعاي
  . ٣٢،  ١٩٩٩اإلسكندرية ، المكتب العلمى للنشر والتوزيع ، 

الدليل الموحد مجلس وزراء العمل والشؤون اإلجتماعية لدول مجلس التعاون لدول الخليج العربـى ،  -٢٧
 . ٣٧، ص ١، ط لمصطلحات اإلعاقة والتربية الخاصة والتأهيل

الممارســـة العامـــة للخدمـــة اإلجتماعيـــة فـــى المجـــال الطبـــى ورعايـــة : مـــاهر أبـــو المعـــاطى علـــى  -٢٨
  . ٢٤٦،  ٢٤٣،  ١٠٠، حلوان ، الطبعة الثانية ، ص  ٢٠٠٥،  المعاقين

ات الخاصــة الطفــل المعــاق عقليــًا ســلوكه سلســلة ذوى اإلحتياجــ: أشــرف محمــد عبــدالغنى شــربت  -٢٩
 ٢٥:  ١٩: ، اإلسـكندرية ، مؤسسـة حـورس الدوليـة للنشـر والتوزيـع ، ص ص  ٢٠٠١ ومخاوفه ،

 .  
التـــدريس لمعلمـــى ذوى اإلحتياجـــات  مهـــارات: أحمـــد عفـــت قرشـــام ، مصـــطفى عبدالســـميع محمـــد  -٣٠

  . ٢٢، ص ٢٠٠٤، ب ن ، مركز الكتاب للنشر ،  الخاصة
، مرجــع  ســمعياً  ســلوك األطفــال المعــاقين تعــديل: صــود الســواح ، رشــا عبــدالعزيز  صــالح عبدالمق -٣١

  ٢٥سبق ذكره ، ص

 . ١٣،  ٢٠٠٨، ب ن ، ب د ،  سيكولوجية الطفل األصم: زيدان زيان  سحر -٣٢



، ب ن ، مركـز  مهارات التدريس لمعلمى ذوى اإلحتياجـات الخاصـة: مصطفى عبدالسميع محمـد  -٣٣
  . ٢٤، ص ٢٠٠٤الكتاب للنشر ، 

، اإلســـكندرية ، دار الوفـــاء للنشـــر ،  المعرفيـــة والمعـــاقين ســـمعياً  العمليـــات: رحـــاب أحمـــد راغـــب  -٣٤
  . ٨٧، ص ٢٠٠٩

، القاهرة ، مكتبة زهران الشرق ،  واألمهات اإلعاقة السمعية دليل لآلباء: عبدالرحمن سيد سليمان  -٣٥
 .٤٧ب ن ، ص

  . ٤٢،  ١٩٩٨دار النهضة العربية ،  ، القاهرة ، تنظيم مجتمع المعاقين: مدحت فؤاد فتوح  -٣٦
 الخدمة اإلجتماعية وذوو اإلحتياجـات الخاصـة ،: يوسف محمد عبدالحميد ، هدى توفيق سـليمان  -٣٧

  . ٣١١، ص ٢٠٠٤ب ن ، مطابع الدار الهندسية ، 
 . ٧١، ص ١٩٧٨، ب ن ، ب د ،  الفكر التربوى فى رعاية الطفل األصم: لطفى بركات أحمد  -٣٨

، اإلســـكندرية ،  اإلجتماعيـــة للطفـــل األصـــم الرعايـــة: وى ، محمـــد الســـيد حـــالوة الســـيد محمـــد البـــد -٣٩
  . ٧٧، ص ١٩٩٩المكتب العلمى للنشر ، 

اإلســـكندرية ، المكتـــب  رعايـــة المعـــاقين ســـمعيًا ،: بـــدر الـــدين كمـــال عبـــده ، محمـــد الســـيد حـــالوة  -٤٠
  . ١٣٥، ص  ٢٠٠١الجامعى الحديث ، 

، القــاهرة ، دار الثقافــة  اإلجتماعيــة مــع الفئــات الخاصــة الخدمــة: أحمـد محمــد الســنهورى وآخــرون  -٤١
 . ٢٤١ – ٢٤٠، ص ص  ١٩٩١،  ١٩٩٠للنشر ، 

، ب ن ، ب د ،  ل الفئـات الخاصـةالخدمة اإلجتماعيـة فـى مجـا: مصطفى أحمد حسان وآخرون  -٤٢
   ١٨٥، ص  ٢٠١٠

لنهضـة المصـرية القـاهرة ، مكتبـة ا سيكولوجية ذوى اإلعاقـة السـمعية ،: محمد النبوى محمد على  -٤٣
   ٥٧، ب ن ، ص

 الخدمة اإلجتماعية وذوو اإلحتياجـات الخاصـة ،: يوسف محمد عبدالحميد ، هدى توفيق سـليمان  -٤٤
  . ٣٠٩مرجع سبق ذكره ، ص

، القاهرة ، النيل العربية ،  اإلعاقة الجسمية المفهوم واألنواع وبرامج الداعية: مدحت أبو النصر  -٤٥
  . ٣١: ٢٨، ص ص  ١ط
،  ٢٠١٠، القـاهرة ،  الرعايـة اإلجتماعيـة والنفسـية للفئـات الخاصـة والمعـاقين: م حنـا مريم إبراهي -٤٦

  . ٩٧طبعة أولى ، ص 



، القاهرة ، دار الكتـاب الجـامعى ،  اإلعاقة السمعية وبرامج إعادة التأهيل: محمد فتحى عبدالحى  -٤٧
 .  ١٠١الطبعة األولى ، ص

 دمة اإلجتماعيـة وذوى اإلحتياجـات الخاصـة ،الخ: السيد عبدالحميد عطية ، سلمى محمود جمعة  -٤٨
 .  ١٥٤، ص ٢٠٠١المكتب الجامعى الحديث ، ب ن ، 

  . ٥، ص ١٩٨٢، القاهرة ، التأهيل اإلجتماعى رسالة تنمية للمعوقين : أبو الوفا عطية  -٤٩
، الطبعـة األولـى ، دار الكتـاب اإلعاقة السمعية وبرنـامج إعـادة التأهيـل : محمود فتحى عبدالحى  -٥٠

  . ١٨٨: ١٨٧، ص  ٢٠٠١امعى ، الج
ــادئ  –فلســفة  –مفهــوم ( التأهيــل المجتمعــى : داوود محمــود المعايطــة  -٥١ ــات  –مب ، الطبعــة  )آلي

  . ٣٧:  ١٩، ص ص  ٢٠٠٦هـ ،  ١٤٤٦األولى ، 
الخدمــة اإلجتماعيــة فــى المجــال الطبــى والتــأهيلى ، المكتــب الجــامعى : إقبــال بشــير وآخــرون  -٥٢

  . ٢٤٤، ص ١٩٨١الحديث ، 
، مجلـــة المثـــال مديـــة الشـــارقة للخـــدمات  مفهـــوم الخدمـــة اإلجتماعيـــة: حت محمـــد أبـــو النصـــر مـــد -٥٣

   ٢٣، ص ١٩٩٦الشارقة ، فبراير ،  ، ٩٥اإلنسانية ، العدد 
الممارســـة العامـــة للخدمـــة اإلجتماعيـــة فـــى المجـــال الطبـــى وراعيـــة : مـــاهر أبـــو المعـــاطى علـــى  -٥٤

، ص ص ) ٢٠٠٠الجـــامعى ، جامعـــة حلـــوان ، مركـــز نشـــر وتوزيـــع الكتـــاب : القـــاهرة ( المعـــاقين
٢٩٥:  ٢٩١ .  

الممارســة العامــة المتقدمــة للخدمــة اإلجتماعيــة فــى المجــال الطبــى : أحمــد الســنهورى وآخــرون  -٥٥
  . ٢٠-١٩، ص ص )  ٢٠٠٢،  ٢دار النهضة العربية ، ط: القاهرة (  ورعاية المعاقين

، بـدون بلـد نشـر ، بـدون دار  إلجتماعيـةالرعايـة اإلجتماعيـة والخدمـة ا: ماهر أبو المعاطى على  -٥٦
  . ٣٩٣، ص  ١٩٩٩نشر ، بدون طبعة ، 

دون  -٥٧ ع ، ب أعضاء ھيئة التدريس بقسم مجاالت الخدمة اإلجتماعية ، مركز السالم للكمبيوتر والتوزي
  . ٣٢٧، ص ٢٠٠٢بلد نشر ، 

رعايـة إسهامات الخدمـة اإلجتماعيـة فـى مجـال : مصطفى محمد قاسم ، يوسف محمد عبدالحميد  -٥٨
 . ٤٤٨: ٤٤٧، ص  ٢٠٠٥، بدون نشر ،  الفئات الخاصة

  :الخدمة اإلجتماعية فى مجال الفئات الخاصة : ماهر أبو المعاطى  -٥٩
٦٠- http://www.arabvolunteerin.org/corner/avt7gog.htm 

، المكتـب العلمـى للنشـر والتوزيــع ،  اإلعاقـة فــى محـيط الخدمـة اإلجتماعيــة: بدرالـدين كمـال عيبـة  -٦١
  . ٢٤٤، ص ١٩٩٩كندرية ، اإلس



نحـو خدمـة إجتماعيـة معاصـرة فـى مجـال رعايـة : منال حمدى الطيب ، يوسف محمـد عبدالحميـد  -٦٢
  . ٤١٠: ٤٠٩، ص ٢٠٠٧، بدون ناشر ، بدون بلد نشر ،  المعوقين وأسرهم

  
 


