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 دور املؤسسات االجتماعية يف حتقيق الرعاية االجتماعية لألطفال املعوقني ذهنيا وأسرهم
 امللخص:

فيما يتعلق ابخلدمات اليت تقدمها املؤسسات االجتماعية لذوي  ةاشتمل البحث على جمموعة من النقاط الرئيس
انطالقا  من تعريف املفاهيم  ،ألساسيةا وحمدداته ،يف سرد عناصره فكراي واختذ تسلسال ،االحتياجات اخلاصة من املتخلفني عقليا  

جتماعية املترتبة على وجود ففل معوق واآلاثر اال، كما تطرق إىل أسباب اإلعاقة العقلية  ،وأهم أهدافها وأمهيتها، بشكل عام
 ،ودور األسرة مع املعوق وإدماجه يف اجملتمع ،ابإلضافة إىل استعراض دور األسرة مع األففال شديدي اإلعاقة ،عقليا  يف األسرة

 وإبراز بعض اخلدمات اليت تقدمها املؤسسات االجتماعية لذوي االحتياجات اخلاصة.
 (.االحتياجات اخلاصة ،اإلعاقة املعوق،) :يةفتاحالكلمات امل

 
ABSTRACT: 

the paper included a set of main points regarding the services provided by social 

institutions for people with special needs from the mentally retarded, and it took an 

intellectual sequence in listing its basic elements and determinants, starting from the 

definition of concepts in general, and their most important goals and importance as well as 

the causes of menyal disability and social implications. The Consequences of the presence 

of a mentally handicapped child in the family, in addition to reviewing the role of the family 

with severely handicapped  children , the family's role with the disabled and  its integration 

into  society , and highlighting of the  services provided by social institutions for people 

with special  needs .    

 

 

 

 

 

 



 

 
 

 :املقدمة-1
نظرا   ملا للرعاية  ،والقائمني على الرعاية االجتماعية ،حيظى موضوع اإلعاقة بصفة عامة ابهتمام رجال اخلدمة االجتماعية      

اجتماعية ال  حباجة خلدمةهي حيث تقدم اخلدمة لكل الشرائح والفئات اليت  ،االجتماعية من ضرورة وأمهية يف حياة اجملتمع
 وتعد فئة املعاقني ذهنيا  من أبرز هذه الفئات اليت تعاين من مشكلة اإلعاقة.  ،سيما فئة املعاقني

كذلك التعاون مع أسر املعاقني ،  والدولة تسعي إىل ختصيص دور رعاية من أجل تقدمي أفضل اخلدمات هلذه الفئات      
على  م1954سنة  ويونيمؤمتر العمل الدويل الذي عقد يف  ىوقد أوص، اجملتمعخدمات العالج والتكيف مع ذهنيا   يف تقدمي 

 . [1]تهأنه ينبغي توفري خدمات التأهيل والرعاية جلميع املعوقني مهما كان سبب عجزهم وفبيع

   البحث: مشكلة-2
وهذه  ،فئة املعوقني عقليا  هو من أفرادها من أحد من بني تتلخص مشكلة الدراسة يف أن بعض األسر يف اجملتمع يوجد       

عملية التربية يف العصر احلديث تشارك  ن  إحيث  ،من نوع خاص ا  تتطلب رعاية واهتمام ،الفئة من ذوي االحتياجات اخلاصة
ن هيأة التضامن االجتماعي تقدم خدماهتا لكل احملتاجني للرعاية االجتماعية إحيث و  ،يها مؤسسات آخري إىل جانب األسرةف
جتماعية ن اخلدمات تكون ممثلة مبا تقدمه املؤسسات االإحيث  ،وهذه الفئة على وجه التحديد ،سيما فئات املعاقنيال 

خصوصا    ،إلعاقة العقليةومساعدة األسر اليت يوجد هبا أففال معاقني حسب درجة ا، لألففال املعاقني عموما واملعاقني عقليا  
املعاقني، من خالل جتماعية لألففال االء على هذه اخلدمات اليت تقدمها املؤسسات وابلتايل حتاول هذه الدراسة تسليط الضو 
 .(شراقةمدرسة اإل)يف مدينة البيضاء وهي االجتماعي ة التركيز أكثر على أحدي هذه املؤسسات 

 أهداف البحث: -3
ومدى املشاركة  ،لألففال املعوقني عقليايهدف هذا البحث للتعرف على دور املؤسسات االجتماعية يف تقدمي اخلدمات       

أو  ،خاصة الفئة من األففال املعاقني على األسرة ابلكامل سواء األبوين ،االجتماعية واملادية والثقافية مع أسر هؤالء األففال
 وذلك على الصعيد اجملتمعي.ألخوات األففال املعاقني عقليا   األخوة وا

 أمهية البحث: -4
 أوجه القصور اليت توجد يف مؤسسات الرعاية االجتماعية. .  الكشف عن 1 – 4
 .  حتقيق التوازن يف توزيع خدمات الرعاية التربوية. 2 – 4
 .  توثيق الثقة بني عائالت املتخلفني عقليا   ومؤسسات الرعاية االجتماعية. 3 – 4
 .املتخلفني عقليا  أتهيل .  رفع كفاءة املعلمني العاملني يف جمال  4 – 4



 

 
 

 شأهنا عالج نواحي القصور اليت قد تظهر.  من .  إعطاء بعض التوصيات اليت  5 – 4

 البحث: منهجية-5
أو موقف معني مع حماولة  ،إىل مجع احلقائق عن ظاهرة معينة تقوم منهجية البحث على األسلوب الوصفي الذي يهدف      
 .  ري هذه احلقائق تفسريا   كافياتفس

 مصطلحات البحث: تعريف-6
 االجتماعية: اخلدمة-1.6
ل اليت يتمكن بواسطتها يقصد ابخلدمة االجتماعية "نوع من التدخل االجتماعي الذي يساعد على تنمية وتدعيم الوسائ      

 .        [23]حل املشكالت اليت تعترض حياهتم"  مناألشخاص 
فريقة اجتماعية منظمة ملساعدة الناس للوقاية والعالج من املشكالت االجتماعية "أبن ه: االجتماعية مفهوم اخلدمة  يفس ركما 

               [2]وللقيام بوظائفهم االجتماعية على أحسن وجه ممكن" 
من خالل نظام الرعاية  ،نة إنسانية وتكتيك وفن املمارسةومه ،ف اخلدمة االجتماعية أبهنا" نسق اجتماعيكما تعر       

اليت  ،أو مركز الصدارة بني الوظائف االجتماعية للمهن األخرى ،حيث متثل اخلدمة االجتماعية بؤرة االهتمام ،يةاالجتماع
 .[[22" يضمها نظام الرعاية االجتماعية

جل حل املشكالت اليت تعترض أاالجتماعية مهنة سامية تعمل من  اخلدمة": هولخدمة االجتماعية لوتعريفنا االجرائي       
 .نسان واجملتمعاإل

 العقلي: النقص-2.6
مما يؤثر  ،نسيب تبعا   لشدة احلالة وضعفها يشري مفهوم النقص العقلي إىل "حالة تتميز بنقص القدرات العقلية بشكل      

 .[7]ابلتايل على عمليات التعلم والتوافق االجتماعي وعلى تطور النضج"
ين الطفل وتعود اإلصابة به إىل مراحل تكو  ،الذكاء عن املتوسط الطبيعي العامكما يقصد ابلنقص العقلي "حالة يقل فيها       

 .[8]مما يؤدي إىل التأثري على السلوك التوافقي للفرد" ،السابقة لعملية الوالدة
 لىقياسا عن املتوسط الطبيعي العام حيث تقل فيه نسبة الذكاء ع ،نقص القدرات العقلية" :هو نقص العقليلل جرائياإلتعريفنا 
 خرين.اآل
 
 



 

 
 

 االحتياجات اخلاصة: ذوي-3.6
يشري مفهوم ذوي االحتياجات اخلاصة إىل األففال الذين يعانون من مشاكل نفسية وعقلية وجسمانية تؤثر يف سلوكياهتم       

 .[13]ويف تعاملهم مع احمليطني هبم" 
كما يشري مفهوم ذوي االحتياجات اخلاصة إىل " األففال الذين ال يعيشون كأقراهنم بسبب ما يعانونه من إعاقات متنعهم       

 .[11]من العيش بصورة فبيعية " 
 ."االففال الذين خيتلفون عن غريهم بسبب اعاقات معينة" :هم ذوي االحتياجات اخلاصةل جرائياإل تعريفنا      

 االجتماعية:املؤسسة  4.6
" االحتياجات االجتماعية احملددة مة لتلبيةجمموعة من األدوار واحلاالت املصم  "إىل يشري مفهوم املؤسسة االجتماعية       
[12]. 

تتصف  ،تتكون من جمموعة أجزاء ،ووحدة تنظيمية ،ونسق مركب ،كما يشري مفهوم املؤسسة االجتماعية إىل "منظمة اجتماعية
 ،منها وحدة بنائية فيها جتعل كال   ،وتترابط مبجموعة روابط أصلية ،ا يف نفس الوق  تتشابكهن  إإال  ،يما بينهاابالستقاللية ف

 . [24] لتحقيقها" أو الغاية اليت تسعي املؤسسة ،ومتكنها من اجناز جزء من اهلدف ،مرتبطة بباقي الوحدات األخرى
 ،اخلاصة االحتياجاتاملؤسسة اليت تقدم خدمات لذوي هي املؤسسة االجتماعية  " :هو ؤسسة االجتماعيةملا جرائيتعريفنا اإل
 .جراءات التأهيليةالقيام هبذه اإل علىانس متدربون أويقودها 

 االجتماعية: الرعاية-5.6
ويقوم هذا  ،إهنا تنظيم يهدف إىل مساعدة اإلنسان على مقابلة احتياجاته الذاتيةمفهوم الرعاية االجتماعية إىل " يشري      

 . [3]التنظيم على أساس تقدمي الرعاية عن فريق اهليئات واملؤسسات احلكومية واألهلية"
 اإلنسانجراءات تسعي ايل مساعدة موعة من الارامج واإلهي جمالرعاية االجتماعية " ولرعاية االجتماعية هل جرائياإلتعريفنا 

 .علي االندماج داخل جمتمعه

 اإلعاقة العقلية: أسباب-7
 اإلعاقة، وهي يف العمومكما ظهر تباين بني أراء العلماء يف أسباب   ،ظهرت عدة تقسيمات ألسباب اإلعاقة العقلية      

 :ةاآلتياألسباب تندرج حت  
 
 



 

 
 

 ما قبل الوالدة: أسباب-1.7
 -جينية:  أسباب-أ

ريق أحد اجلينات وانتقاهلا تنتقل احلالة اليت قد تسبب اإلعاقة عن فميكن أن نشري هنا إىل عامل الوراثة "ويف هذه احلالة       
 . [14]وهنا تكون اإلعاقة راجعة إىل قوانني الوراثة" ،ابء إىل األبناءمن اآل

 غري جينية: أسباب-ب
 وهي اليت تؤثر يف اجلنني أثناء فترة احلمل ومن بينها اإلصاابت اليت حتدث لألم احلامل.       

 أثناء الوالدة: أسباب-2.7
فقد يتعرض  ،ا ابلغة التأثري يف مستقبل الطفلهنإ على الرغم من أن فترة الوالدة قد ال تستمر أكثر من ساعات حمدودة إال      
 . [14]لإلعاقة العقلية " سبب رئيس وؤثر على خالاي خمه وهيفل لضغط أثناء الوالدة املتعسرة الط

بني التخلف العقلي وبني الوالدة املباشرة مبعين أن حاالت الضغط العقلي يكثر ترددها بني ن هناك عالقة وتفيد الدراسات أب
األففال الذين ولدوا قبل إمتام الفترة الطبيعية وقد حتدث أثناء عملية الوالدة بعض التعقيدات اليت قد تؤدي إىل حدوث جروح 

 .[21]يف دماغ الطفل أو نزيف داخلي

 ة:بعد الوالدما  أسباب-3.7
 ،أو احلوادث اليت تؤدي إىل التسمم ،أو يف خالل الطفولة املبكرة إىل بعض اإلمراض ،يتعرض بعض األففال عقب الوالدة      

 [.21وقد تسبب التخلف العقلي ] عقليوحنو ذلك من األشياء اليت تؤثر على النمو ال ،أو االختناق
وتشري بعض الدراسات إىل أن نقص التغذية يف مرحلة الطفولة  ،العقلينقص التغذية إىل التخلف قد يؤدي وأحياان         

املبكرة قد يؤدي إىل أتثري سيء على القدرات العقلية يف حني أن األففال األكار سنا يستطيعون حتمل نقص التغذية بشكل 
 .[21]عام دون أتثري على قدراهتم العقلية

ضه بسبب تعر  ؛مث يصاب ابإلعاقة العقلية وحيدث ذلك من مولده إىل سن املراهقة ،فبيعياويف بعض األحيان يولد الطفل       
 ر املتلفة خلالاي املخ ومنها:اثلبعض احلوادث واإلمراض ذات اآل

 السحااي الذي يؤثر يف القشرة الدماغية واجلهاز العصيب. لتهابا 
 الدماغي. لتهاباال 
 ثل: اضطراابت الغدة النخامية والدرقية.اضطراابت الغدد وعدم قيامها بوظائفها احليوية م 
 .اضطراابت الدماغ بسبب حوادث السيارات والصدمات وغريها 



 

 
 

 .بعض األمراض والفريوسات اليت تصيب الطفل بعد والدته 
 [11]التسمم مبلح الرصاص وأول أكسيد الكربون     . 

 التخلف العقلي: فئات-8
 ي إىل صعوبة التصنيفومتداخلة بشكل أد   ،التخلف العقلي إىل فئات متعددةاجته العلماء يف السابق إىل تقسيم       
وتوحيد  ،غري أن منظمة الصحة العاملية دع  إىل تقليص عدد الفئات ،ألغراض التعليم والتدريب والتأهيل ؛التشخيصو 

 :يتاالقتصار على مخسة فئات هي كما أياملصطلحات مما أدي إىل 
 البيين: فئة-1.8
فئة تقع على احلد الفاصل بني السواء وعدم السواء، ويتمتع أفرادها بذكاء يقل عن املتوسط العام نسبيا   )ما بني  وهي      
 .[15]ومقابلة أعباء احلياة دون عناء ،م مبتطلبات عملية التوافق( . ولكنها قادرة على القيا70-35معدل 
وفقا   ملستوي كل  ،أو ما بعدها بقليل تقريبا ،هناية مرحلة التعليم األساسيويستطيع أفراد هذه الفئة مواصلة تعليمهم إىل      

 [.15]ةحالة على حد
 التخلف العقلي البسيط: فئة-2.8
ما بني معدالت ذكاء ويقع أصحاهبا  ،وتعتار أقرب فئات التخلف العقلي إىل األسوايء ،وهي تقع بعد فئة البيين مباشرة      
حبيث ال يتعدى حتصيلهم  ،للتعلم إىل حد معني نهنم قابلو إإال  ،يتسم أفراد هذه الفئة ببطء احلركةوعادة ما  ،(55إىل  70)

بسمات ظاهرة لدرجة جتعل من الصعب غالبا    وال يتميز أصحاب هذه الفئة ،ستوي الصف السادس على أكثر تقديرالدراسي م
وليس هلذه  ،ستدالل على إعاقتهم يف سن مبكرةال ميكن اال نهأكما   ،لتعرف عليهم يف األحوال العاديةعلى الشخص العادي ا

لدراسة الفئة مشاكل ما عدا صعوبة التحصيل الدراسي كلما أرتقي السلم التعليمي إىل أن يصلوا إىل مرحلة العجز عن مواصلة ا
ومن املنقطعني عن  ،ياالفئة من بني املتخلفني دراسوغالبا   ما جند الكثري من أفراد هذه  ،بسبب نقص قدرهتم الذهنية

 .[12]الدراسة
 التخلف العقلي الشديد: فئة-3.8
 ،وهي فئة يستطيع أفرادها االعتماد على أنفسهم بشكل جزئي وحمدود ،(20 -34الفئة بني معدالت ذكاء ) وتقع هذه      

 أو التدريب املهين. ،إال إنه ال ميكنهم االستفادة من خدمات التعليم
وأتخري النمو  ،اعفات صحية أخرى مثل نوابت الصرعالتخلف العقلي لدى هذه الفئة مصحواب   مبض وعادة ما يكون      
 واضطراابت التوافق احلسي واحلركي. ،واضطراابت السمع والكالم ،احلركي



 

 
 

على العناية  وعدم قدرهتم ،على املسامهة يف النشاط اإلنتاجيلعدم قدرهتم  ؛على أسرهمه الفئة عبئا   وميثل أفراد هذ      
وحلاجتهم الدائمة إىل وجود مرافق هلم يكون  ،بية مجيع متطلبات حياهتم اليوميةتل وعدم استطاعتهم ،أبنفسهم بشكل مقبول
 .[9]على مقربة منهم ابستمرار

 التخلف العقلي العميق )املعتوهون(:  فئة-4.8
واإلصاابت إبعاقات جسمية  ،بشدة أتخر النمو الذهين وتتسم ،ذكاء أفرادها إىل ما دون العشرينوهي فئة يصل معدل       
 بشكل عميق. ،أو احلسي ،أو الكالمي ،اضطراب اجلهاز السمعي :مثل ،أخرى
العناية أبنفسهم ن وال يستطيعو  ت،كثري من اإلصااب  سلوكهم يفويالحظ أبن أفراد هذه الفئة ال حيسنون السيطرة على       
مما يتطلب  ،مما جيعلهم فرصة لإلصابة إبضرار صحية متعددة ،هؤالء إىل القدرة على التفكري السليمويفتقر ا، أو صحي   جسميا ،

 .[9]وضعهم حت  املالحظة الدائمة
ما يتعرض  إذ كثريا   ،صحة النفسيةوالتخلف العميق( مشكلة من مشاكل ال ،لفئتان األخرياتن )التخلف الشديدومتثل ا      
 . [4]وغريهم من األفراد ،وسوء املعاملة من قبل ذويهم ،كما يكونون عرضة لإلمهال  ،غري عليهمفرادها إىل اعتداءات الأ

 الناجتة عن وجود طفل معوق يف األسرة:        اآلاثر-9
فليس أصعب على األمهات واإلابء من قبول  ،الطفل إبعاقةالوالدين مها أكثر شخصني أتثرا   ليس هناك أدين شك يف أن       

أما األب  ،ال حيقق هلما األمان واالستقرار معوق عقلياوقدوم ففل ، ه معوق عقلياأو االعتراف أبن   ،حدوث نقص يف ففلهما
يولد  وعندما ه،دهو اجلزء الذي يضمن استمرار وجو ف ،احللم الذي فاملا سعي إليههو ه يلإ ابلنسبة-خاصة الذكر-الطفلفإن 

 .[16]والفرح املتوقع حيل حمله املعاانة  ،غري مالئمةاملصاحبة للمولود تصبح الطقوس االجتماعية  عقلياالطفل معوقا   
ابء أو مشاركة اآل ،ومدى مسامهة ،غري املباشرة لإلعاقة يف األسرة وقد عارت بعض نتائج الدراسات عن نوعيه التأثريات      

 .[4]ابء يف األسر السليمةومقارنة النشاط نفسه لآل، لياابلطفل املعوق عقواألمهات يف العناية 
مما يؤثر على رعايتهن لبيوهتن  ،الزم برعاية الطفل املعوق عقلياومن جهة أخرى قد هتتم بعض األمهات أكثر من ال      

راكز ت فكرة إحلاق الطفل املعوق أبحد مرفض بعض األمها ،فيها بعناية الطفل املعوق عقليا   ومن املظاهر املبالغ ،وأزواجهن
 ىتسعف ه،وتلبية مطالب ،عن رعايتهاألم وتعجز  ،وتتعقد مشاكله ،وعندما يكار الطفل تكار حاجاته ،التدريب والتعليم اخلاصة به

 ،مشاكله كما  وزادت  ،لكن بعد أن يكون قد أكتسب عادات غري اجتماعية كثرية ،د مراكز تعليم املعوقني عقليا  إىل إحلاقه أبح
 .[16]وكيفا   
 
 



 

 
 

 يف اجملتمع:     إلدماجهاألسرة مع املعوق  دور-10
مبعين أهنا تضم درجات من القرابة بني  ؛وسواء كان  األسرة ممتدة ،وخليته األساسية ،األسرة هي وحدة اجملتمع األويل       
فإن لألسرة  ،بنهاو  كالدرجة األويل بني األب  ،أو درجات حمدودة من القرابة بني أفرادها ،اليت تضم درجة ،أم أسرة نووية ،أفرادها

ن موغريها  ،جبانب الوظيفة العاففية واالقتصادية ،هي وظيفة التنشئة االجتماعية والثقافية ،وظيفة أساسية بعد اإلجناب
 ساسية وخليته األويل.ابعتبارها وحدة اجملتمع األفرادها الوظائف األخرى اليت تتوالها أل

 ،وتتحمل أسرته تربيته ،وينشأ يف كنفها ،فاإلنسان يولد يف أسرة ،وتقع على األسرة مسئولية كبرية جتاه الفرد املعوق هبا     
 ،أو دخوله مراحل اإلعداد ،منذ الوالدة -ولكن إذا ما تعرض الفرد خالل مراحل حياته، [19]إعداده للحياة العادية ابجملتمعو 

 ،أو البكاء ،فإنه جيب أن ال ختضع األسرة لعوامل الضيق واألمل والنحيب ،لعاهة من العاهات -أو بعد اإلعداد والعمل الفعلي
الفرد املصاب واملعوق هبا  وعلى ،وهتوين األمر على نفسها أوال   ا،لقبول والرضابويتطلب كل ذلك أن تقوم األسرة من جانب 

 ىحدإعن فريق إدخاله يف  ،بنها يف اجملتمعاوإعادة دمج  ،جيابية للمواجهة املناسبة يف هذا الشأنمث اختاذ اخلطوات اإل اثنيا ،
 ة هبذا الشأن.ممؤسسات الرعاية املهت

 اخلدمات اليت تقدمها املؤسسات لذوي االحتياجات اخلاصة: بعض-11
 االستفادة منها.ضمان و  ،واإلشراف عليها ،ةيتوفري حاجات الطفل املعيش 
 .تدريبه على العادات األساسية 
 ومتابعة استفادته منها. ،أو مبركز للتدريب إذا كان قابال   للتأهيل ،إحلاقه ابملدرسة إذا كان قابال   للتعليم 
  .مساعدته على االستفادة من خدمات الطبيب واألخصائي النفسي ومدرسي التربية الرايضية واهلواايت 
 ريف شئونه وتكوين عالقات اجتماعية مع أقرانه ويف استعمال املواصالت العامة.تدريبه لالعتماد على نفسه يف تص 
 .تنمية املعلومات العامة وتوسيع مداركه عن اجملتمع الذي يعيش فيه 
 .  وضع برامج النشافات الترفيهية والرايضية لشغل أوقات فراغه يف املؤسسة يف نشافات مفيدة جسميا   وذهنيا   واجتماعيا  
  يف حاجة  ،والتعاون مع املؤسسة يف رعايته ،أسرة الطفل على زايرته وابستمرار عالقتهما بهتشجيع فالطفل املتخلف عقليا  

 . [19]إيل حب وعطف والديه شأنه يف ذلك شأن الطفل العادي

 الواجب توافرها يف املؤسسة االجتماعية حىت تكون أسرة بديلة لألطفال املتخلفني عقليًا: الشروط-12
  وأن تنشأ داخل املنافق السكنية. ،تكون صغرية احلجم ال يزيد عدد األففال فيها عن مائة ففلأن 
 .تقسيم األففال إىل مجاعات صغرية ال يزيد عدد أفراد كل جمموعة عن عشرة أفراد 



 

 
 

 .تعيني أخصائي اجتماعي وعدد من املشرفني االجتماعيني لإلشراف االجتماعي على كل مجاعة 
  املعيشية لألففال.توفري احلاجات 
  التعليمية واملهنية املتوفرة داخل وخارج املؤسسة.برامج الرعاية الصحية والنفسية و استفادة األففال من 
 . تنفيذ برامج النشاط االجتماعي والثقايف والرايضي والترفيهي اليت تنمي األففال اجتماعيا  وذهنيا  وانفعاليا 
  وتشجيع أسرهم  ،ة أسرهم يف العطالت األسبوعية والعطالت الرمسيةر لألففال بزاي حفتسماملؤسسة نظام الباب املفتوح تتبع

 على زايراهتم فيها.
 [5]تسمح لألخصائي بتوفري حاجات األففال املعيشية يف الوق  املناسب ،أن تكون لوائح العمل ابملؤسسة مرنة. 

بشكل يناسب حاجاهتم وقدراهتم عقليا ً  ها برامج تدريب املعوقنيالعناصر اليت جيب أن تركز علي أهم-13
 واستعداداهتم:

  واالنتباهتدريب احلواس. 
 .التدريب اجلسمي 
 .التدريب اليدوي 
 .التدريب على التذوق اجلمايل 
 .التدريب اللغوي 
 [18]تعليم املعوق على كيفية احترام العادات والتقاليد. 

 الرتبوية املناسبة اليت تراعي يف استخدام تعديل السلوك مع املتخلفني عقليًا: االعتبارات-14
 هناك عدة اعتبارات أساسية تراعي يف استخدام تعديل السلوك مع املتخلفني عقليا  أمهها:

 قبل األساليب األكثر تنفريا   ،واستخدام األساليب األقل تنفريا   ،استخدام األساليب اإلجيابية قبل السلبية. 
 .مراعاة القواعد األخالقية املناسبة واملستخدمة يف جمال العالج السلوكي 
 يترتب على تعليم سلوك معني أن يرافقه أساليب أخري ضارة يتعلمها. ال  مراعاة ا 
 سلوكيات أخري كان  مرغوبة. ،ل معهاز أو ي ،مراعاة أال يترتب على إلغاء سلوك غري مرغوب أن ينطفئ 
  آثر التعليم من بيئة العالج "املؤسسة أو املعهد" إىل البيئة اليت يعيشها الطفل.االفمئنان إىل نقل 
 . استخدام العمل مع اجلماعات "العالج اجلماعي" عندما ما يكون ذلك مناسبا 
 .أن يقوم بتعديل السلوك أشخاص مدربون تدريبا  جيدا  ولديهم معرفة كافية ابلسلوك اإلنساين 



 

 
 

 [17]عد فترات مناسبة ومقارنة النتائج مع خط البدايةمراعاة تقومي الارانمج ب. 
 أمهها:من لعل ينبغي مراعاهتا، وهناك عدة اعتبارات تربوية لتعليم املعوقني عقليا  

وتعمل على تشجيعه على االستمرار  ،تكون أنواع النشاط خمتلفة حبيث جتعل الطفل نشطا  يف كل املواقف التعليمية أن .أ 
 ن األنشطة من النوع الذي يثري اهتمام الطفل.        على أن تكو  ،يف نشافه

 وتدفعه إىل النجاح. ،وميوله ،دائما  مع قدرات الطفل املعوق عقليا   ىشاحىت تتم ،أو الارامج ،إعادة النظر يف اخلطة .ب 
 ،حىت ال تسبب هلم إحبافات بسبب صعوبتها ،واألنشطة مناسبة هلؤالء األففال املعوقني ،أن تكون املواد التعليمية .ج 

 ن حدود إمكاانهتم العقلية.عينفر منها نتيجة ارتفاع مستواها وحىت ال 
حيث يصعب على  ،ابإلرهاق اجلسمي والعقلي واملللىت ال يشعر الطفل املعوق عقليا   ح ،تقابل فترات العمل والراحة .د 

 هؤالء األففال تركيز انتباههم لفترات فويلة.
 ،وتعميق إدراكهم ابألدوار االجتماعية ،الرفاهية من انحيةأي اجلمع بني اللعب والتسلية و  ؛الدراسة ابللعبربط  .ه 

واألدوار االجتماعية عن فريق التمثيل  ،واخلارات ،فضال  عن اكتساهبم املهاراتمن انحية أخرى، واألنشطة املختلفة 
 الثقايف.

 والتوافق احلركي. ،على التآزر ملتنمية قدراهت ؛العناية ابلتربية الرايضية .و 
 .[20]واألنشطة األخرى ا،واملوسيق ،من خالل التربية الفنية ،للتعبري عن ذاته إاتحة الفرص للطفل املعوق عقليا   .ز 

 اليت تعترب من جوانب املهارات املعرفية واإلدراكية:األكادميية األساسية  املهارات-15
 مهارات احلساب: .أ 
 .عد األرقام 
  األرقام.مفاهيم 
 .اجملموعات 
 " القسمة-الضرب-الطرح-اجلمعالعمليات األساسية." 
 .األلوان 
 .األحجام 
 .ألشكال 
 الوق . ،القياس ،األوزان 
 مهارات القراءة. .ب 



 

 
 

 متييز املفردات. –مهارات الكتابة  .ج 
 مهارات معرفية. .د 
 .الفهم 
 .التمييز 
 .االستيعاب 
 .املقارنة 
 .التعميم 
 .حل املشكالت 
  [6](اجملتمع احمللي، الزراعة، واانتاحلي، لغذاء) العامةمهارات العلوم . 

 :االستنتاجات-16
 ميكن استخالص مجلة من االستنتاجات على حنو ما أييت: ،يف ضوء العرض النظري السابق      
 ن أفراد أسر املعوقني يستطيعون التواصل والتفاهم مع االبن املعوق.إ .1
 االبن املعوق. التكيف معالقدرة على ن األسر لديها إ .2
 عدم وجود قصور يف اخلدمات اليت تقدمها املؤسسات االجتماعية لذوي االحتياجات اخلاصة من املتخلفني عقليا . .3
كية يف تعليم األففال املعوقني زايدة املهارات اإلدرا لذوي االحتياجات اخلاصة لمؤسسات االجتماعية ميكن ل .4

 املتخلفني عقليا .و 
التقنية واملهارات من قبل القائمني بارامج الرعاية داخل املؤسسة االجتماعية لذوي جدوى فاعلية استخدام  .5

 االحتياجات اخلاصة من املتخلفني عقليا .

 :التوصيات-17
 ميكننا تقدمي جمموعة من التوصيات على النحو اآليت: ،استنادا إىل معطيات ونتائج البحث      
ف ابألمور اليت يوالقيام بندوات عامة هتدف إىل التعر  ،اإلجنابللحمل و  اليت تبني العمر املناسبالتوعية الصحية  .1

 .، ميكن أن تسهم يف احلد من والدة أففال معوقني ذهني اينبغي أن تراعيها األم احلامل
إنشاء مراكز خاصة بفحص املقبلني على الزواج للتأكد من سالمتهم اجلسدية والعقلية وخلوهم من األمراض الوراثية  .2

 تؤدي إىل اإلصابة أبمراض آخري منها اإلعاقة العقلية. اليت



 

 
 

 ف أبساليب التعامل مع املعوقني عقليا .يوالتعر  ،وفرق الوقاية منها ،تعريف أفراد اجملتمع بظاهرة اإلعاقة العقلية .3
ملعنوية دمي الرعاية املادية واوتق ،إنشاء مكاتب للخدمة االجتماعية هدفها القيام بزايرات ميدانية هلذه األسر .4

 والتعرف على مشاكلها واملساعدة يف حلها. ،اليت حتتاجها هذه األسر ،االجتماعيةو 
ن مركز االشراقة ال يتمكن أحيث الحظنا  ،وتدريب األففال املعوقني عقليا   التوسع يف إنشاء مراكز متخصصة لتعليم .5

 ية إمكانياته.بسبب صغر حجم املبين وحمدود ؛من استقبال مجيع األففال املعوقني عقليا  
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