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 -: الدراسة مقدمةة
تمــــع ومســــتقبله حيــــث يشــــكل جــــزءا مــــن حاضــــر ا3 برعــــايتهمواالهتمــــام  طفــــالتعتــــرب تنشــــئة األ

لــذا فــإن االهتمــام Gــم مــن جانــب  ؛شــرحية واســعة مــن ا3تمــع ، كمــا يشــكلون األجيــال التاليــة  طفــالاأل
اجليـد هلـؤالء  اإلعـدادبقدر فا3تمع ال يأيت من فراغ ألنه يف الواقع اهتمام با3تمع نفسه وبتقدمه وتطوره ، 

أسـاس منـو أي جمتمـع ف .در مـا يتـوفر للمجتمـع التقـدم والرقـي منذ السنوات األوىل من حياUم بقـ طفالاأل
أو ختلفـــه ، وفـــرص دخولـــه كشــــريك فاعـــل يف صـــنع مســـتقبل العــــامل أو وقوعـــه يف حالـــة التبعيـــة واالنقيــــاد 

، املوجهــة حنــو رعايــة الطفولــة  توفقــدان الســيطرة علــى املصــري يتوقــف علــى طبيعــة ونوعيــة مــدى السياســا
 . عطى لتنشئتها وإعدادها للتعامل مع حتديات املستقبل واالستفادة من فرصه ومقدار األولوية اليت ت

هنــاك عالقــة عضــوية متكاملــة ومتفاعلــة بــني تنشــئة الطفولــة وبــني مضــمون املشــروعات  حيــث إن
يصــــــعب هــــــذه العالقــــــة ســــــوف يــــــؤدي إىل نتــــــائج ســــــلبية  معادلــــــة ن أي خلــــــل يفإو ، التنمويــــــة املختلفــــــة 

ورعــايتهم منــذ  طفــولتهم املبكــرة هــو الوســيلة املثلــى  طفــالاالهتمــام بتنشــئة األمــن هنــا كــان . )1(عالجهــا
  . املاديةلتحقيق التنمية البشرية و 

املعــوقني ميكـن أيضــا اسـتثمار قــدراUم  طفـالاأل بــل إنالعـاديني ،  طفــالوال يقتصـر ذلــك علـى األ
ممكــن ليســامهوا يف بنــاء ا3تمــع  إىل أقصــى حــد إمكانــاUمعــن طريــق االهتمــام برتبيــتهم ، واالســتفادة مــن 

منـــذ وقـــت مبكـــر حيـــوهلم يف املســـتقبل إىل  ورعـــايتهماملعـــوقني  طفـــالاهتمـــام ا3تمـــع برتبيـــة األف.  ورفاهيتـــه 
وعلــى  ا3تمــع،قــدر اســتطاعته يف تنميــة  مــواطنني منتجــني ال يعيشــون عالــة علــى ذويهــم ، بــل يســهم كــل

ويعـرض ا3تمــع إىل خســائر  ، فنهايـة إىل الفشــل واالحنــراالعكـس مــن ذلـك فــإن إمهــال أمـرهم يــؤدي يف ال
 .فادحة تفوق يف املدى البعيد ما ينفق على برامج تربيتهم ورعايتهم 

الطفـــــل املعـــــوق إذا مـــــا أحســـــن توجيهـــــه وتأهيلـــــه وبـــــذلت اجلهـــــود الصـــــادقة يف رعايتـــــه صـــــحيا ف
إلصـابات وأكثـر حرصـا وأشـد حـذرا واجتماعيا ونفسيا ، فإنه يصـبح يف املسـتقبل فـردا منتجـا أقـل تعرضـا ل

من غريه ، واملال الذي ينفق يف تعليمه وتأهيله يعود بفوائد اقتصادية تتمثـل يف إضـافة فـرد منـتج يسـهم يف 
 . )2( اإلنتاج ودفع الضرائب بدال من استنزافها

                                          
 

، املركز العريب للدراسـات اإلعالميـة ،  59، العدد  جملة الدراسات اإلعالمية، " واقع الطفل يف الوطن العريب"فرج الشناوي،  )1(
 .103، ص  1990يونيو  -القاهرة ، أبريل 

، اجلــزء الثــاين، العــدد اخلــامس، جامعــة أســيوط، كليــة الرتبويــةا3لــة، "حنــو إعــالم تربــوي للمعــوقني" كامــل حكــيم، ثابــت)2(
 .58، ص 1990الرتبية بسوهاج، 

ة
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يف  إحلاحـــاأشـــد  املبكـــرةوإذا كانـــت تربيـــة الطفـــل املعـــوق تشـــكل تلـــك األمهيـــة البالغـــة فـــإن تربيتـــه 
، حيث تؤكد االجتاهات احلديثة يف الرتبية اخلاصة على ضرورة البدء يف تقدمي كافة أشـكال الرعايـة  أمهيتها

يف هـذه  لـه املبكرة يف عمر الطفل قدر املمكن عمليا وقبل دخوله املدرسة ، حىت تقرتب الرعايـة الـيت تقـدم
يـة إلعاقتـه ، حيـث ميكـن للرعايـة املبكـرة أن احلالة من الوقاية األولية ، وكذلك لتجنب املضـاعفات الرتاكم

ختفف من املضاعفات ، واملشكالت اليت ترتتب على اإلعاقة ، واليت تـرتاكم آثارهـا مـع زيـادة عمـر الطفـل 
وباإلضــــافة إىل ذلــــك فــــإن تــــأخر تقــــدمي الرعايــــة بكافــــة أشــــكاهلا ، جيعــــل هــــذه األســــاليب عدميــــة الفائــــدة 

 .)1(الفرتة احلرجة لنموه  خالل لطفلواجلدوى ، إذا مل تقدم ل

واجـــب  أ�ـــاضـــرورة اجتماعيـــة واقتصـــادية كمـــا املعـــوقني  طفـــاللأل ةالرتبيـــة املبكـــر ومـــن هنـــا كانـــت 
 طفـالالـثمن باهظـا عنـدما تـزداد حـاالت هـؤالء األ هـا ا3تمـع ،أو أغفلهـا فسـوف يـدفع، وإذا جتاهلإنساين

 .ويصبحون عالة على ذويهم وجمتمعاUم  سوءا وتدهورا ، فيتحولون إىل طاقات معطلة غري مستثمرة

الرتبيـة  حيـث إناملعـوقني  طفـاللأل الرتبويـة الرتبية اخلاصة هي وسـيلة ا3تمـع لتقـدمي خدماتـه تعدو 
غـري العـاديني الـذين  طفـالاخلاصة هي ذلك اجلزء مـن احلركـة الرتبويـة السـائدة يف ا3تمـع ، واملوجهـة إىل األ

صــة متكــنهم مــن حتقيــق منــوهم ، وتأكيــد ذواUــم ، وتــؤدي يف النهايــة إىل حيتــاجون إىل خــدمات تربويــة خا
املعرفيــــة  إمكانــــاUمتحقــــق هلــــم أكــــرب قــــدر ممكــــن مــــن اســــتثمار يتكــــاملهم مــــع العــــاديني يف ا3تمــــع لكــــي 

 . )2(ياUم ولصاحل ا3تمعطوال ح ةواالنفعاليواالجتماعية 

املعـوقني مـن تسـهيالت وبـرامج  طفـاللألم وتعين اخلدمات الرتبويـة اخلاصـة كـل مـا يسـتخدم ويقـد
ومواد وأجهزة وأسـاليب رعايـة صـحية وتعليميـة ونفسـية واجتماعيـة وتأهيليـة وثقافيـة وإعالميـة ، ومـا يتخـذ 
يف هذا الشـأن مـن تشـريعات وإجـراءات وتـدابري وترتيبـات لتلبيـة احتياجـاUم وتنميـة طاقـاUم واسـتعداداUم 

التوافــق الشخصــي واالجتمــاعي ، والتغلـب علــى مشــكالUم ، ومتكيــنهم  املختلفـة ومســاعدUم علــى حتقيـق
كمــواطنني صــاحلني يف حيــاة جمــتمعهم ،   إمكانــاUممــن ممارســة حيــاة اجتماعيــة طبيعيــة ، واملشــاركة حبســب 

ويـدخل يف إطــار هــذه اخلـدمات كــل مــا يقـدم ألفــراد هــذه الفئـات بصــورة مباشــرة أم غـري مباشــرة ســواء مــن 
 . )3(غري احلكومية والتطوعية هليةاألية احلكومية ، أم من اجلمعيات والتنظيمات املؤسسات الرمس

                                          
 شـر ا3لـد العا ، سلسـلة حبـوث ودراسـات ثقافـة الطفـل،  ،" املعـوقنياالجتاهات احلديثة يف رعايـة األطفـال  "كرم الدين ،  ليلى) 1(

 .30، ص ) 1994لثقافة الطفل،  القومياملركز : القاهرة(
، مركـز دراســات الطفولــة ،  مـؤمتر الطفــل املصــري، " بـرامج الرتبيــة اخلاصــة يف مصـر تكــون أو ال تكــون" فـاروق حممــد صــادق  )2(

.11، ص 1988جامعة عني مشس ، القاهرة ، 
 .21ص ) 1996دار الفكر ،  :القاهرة (، وتربيتهم اخلاصةياجات سيكولوجية ذوي االحت، املطلب أمني القريطي عبد) 3(
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وبــــذلك فــــإن اخلــــدمات الرتبويــــة اخلاصــــة الــــيت حيتــــاج إليهــــا الطفــــل املعــــوق هــــي خــــدمات شــــاملة 
 حيـث. ومتكاملة حتتاج إىل جهود كبرية ونفقات باهظة وتتطلب تكاتف وتكامـل كـل مؤسسـات ا3تمـع 

لذا فـإن احلاجـة تبـدو ملحـة ملسـاندة اجلهـود ؛ قطاع واحد ، توفري تلك اخلدمات مبفرده من الصعب على 
حيــث مــن املعــروف أن احلكومــة يف أي . احلكوميــة يف هــذا ا3ــال مبشــاركة شــعبية واعيــة وهادفــة ومنظمــة 

دولــــة مــــن الــــدول مهمــــا اختلــــف مســــتوى تقــــدمها تعجــــز وحــــدها عــــن أداء كــــل اخلــــدمات الــــيت حيتاجهــــا 
 ومن هنـا تظهـر أمهيـة.ج اإلنتاجية واخلدمية يف ا3تمعطنون كما يتعذر عليها مبفردها أن تنفذ كل الرباماملوا

 .املعوقني  طفاللأللجهود احلكومية يف تقدمي اخلدمات الرتبوية ل الشعبيةاجلهود  مساندة

لنظــام العــاملي لــيت عرفــت بافنتيجــة للتغــريات العامليــة الراهنــة والــيت ظهــرت مــع بدايــة التســعينات وا
، وما ساد العامل من سياسات واحدة حمورها ما عرف باقتصاديات السوق واحلرية السياسـية وزيـادة اجلديد

بالدميقراطيــــة والرأمساليــــة  األخــــذويف ضــــوء التوجــــه األساســــي للدولــــة حنــــو  .)1( قــــدرة النــــاس علــــى املشــــاركة
أصـبح هنـاك تركيـز يف هـذه احلقبـة الزمنيـة . )2(اخلدمات  إنتاجواقتصاديات السوق وتقليص دور الدولة يف 

 . )3(على اجلهود الشعبية يف كافة ا3االت بصفة عامة ويف التعليم بصفة خاصة

هلـــا قـــدرUا علـــى زيـــادة االهتمـــام بالعمليـــة التعليميـــة ، وتأكيـــد الشـــعور  الشـــعبيةاجلهـــود  حيـــث إن
أن تســــــاهم يف معاجلــــــة قضــــــايا الرتبيــــــة باملســــــئولية جتاههــــــا ، وحتريــــــك طاقــــــات عديــــــدة يف ا3تمــــــع ميكــــــن 

 )4(.مشكالUاو 

مبـا تقدمـه مـن خـدمات للمجتمـع ومبـا تسـاهم فيـه مـن عـالج ملشـكالته  هليـةاألتعترب اجلمعيات و 
) 14793(م 2000 عـــام هليـــةاألعـــدد اجلمعيـــات أمجـــايل يـــث بلـــغ ح الشـــعبيةاجلهـــود مـــن أبـــرز صـــور 

                                          
املــؤمتر العلمــي أحــالم حممــد عبــد العظــيم، دور التعلــيم يف املــردود االجتمــاعي لكــل مــن التنميــة البشــرية والسياســية يف مصــر ،  )1(

، اجلــزء  1996إبريــل  21:20،  مســتقبل التعلــيم يف الــوطن العــريب بــني اإلقليميــة والعامليــة" الســنوي الرابــع بعنــوان 
 . 38الثالث ، كلية الرتبية جامعة حلوان ،، ص

رابطـة خرجيـي : ، القـاهرة  1، العـدد صـحيفة الرتبيـةأدم فؤاد أمحد ، صيغة مقرتحة لدور القطاع اخلاص يف التعليم اجلـامعي ،  )2(
 . 29م ، ص 1997معاهد وكليات الرتبية ،

املــؤمتر العلمــي الرابــع للمجــالس الشــعبية احملليــة يف العمليــة التعليميــة مبحافظــة الشــرقية ، حممــد عليــوه عــزب ، حنــو دور فعــال ) 3(
إبريـل، اجلـزء الثـاين ، كليـة الرتبيـة ، جامعـة  21:20، بعنوان مستقبل التعليم يف الوطن العـريب بـني اإلقليميـة والعامليـة 

 .199م،ص 1996حلوان ، 
-،مـن كتــاب تعلـيم الكبــار منــوذج اسـرتاتيجي جلهــود حمـو األميــة–ةهـود الرمسيــة والشـعبي، التنسـيق بــني اجلضـياء الـدين زاهــر ) 4(

 .260،ص )1993دار الصباح ومركز ابن خلدون للدراسات اإلمنائية ، : القاهرة ( منظور اسرتاتيجي ، 
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قـــوة اقتصـــادية واجتماعيـــة كـــربى تســـهم يف التنميـــة  وهـــي متـــارس نشـــاطها يف ميـــادين متعـــددة ، .)1(مجعيـــة
 .)2(البشرية 

ــــــات ف  ــــــةاألسياســــــة اجلمعي ــــــاخ االقتصــــــادي والسياســــــي  هلي ــــــرية باملن ــــــأثر بدرجــــــة كب يف مصــــــر تت
أنشـــئت لتلـــيب  هليـــةاألاجلمعيـــات كمـــا أ�ـــا يف ذات الوقـــت تـــؤثر فيـــه باعتبـــار أن   ، واالجتمـــاعي يف الـــبالد

 .ومطالبهحاجات ا3تمع 

هــي األســرع حركــة واألكثــر مرونــة واألقــل كلفــة يف معاجلــة مشــكالت احلاضــر  هليــةاألمعيــات اجلف
، وGــذا أنشــطتها علــى املبــادرات التطوعيــة ومواجهــة حتــديات املســتقبل ، فضــال عــن أ�ــا ترتكــز يف معظــم

جهـود  املعىن جتسم بشكل حي وملموس جوهر املشاركة والتمكن ومها عماد التنميـة البشـرية ، وإذا كانـت
أمرا مرغوبا يف املاضي لدورها يف محاية مصاحل الفئات املختلفـة والضـعيفة مـن الشـعب ،  هليةاألاجلمعيات 

.)3(فقد أصبح أمرا مطلوبا وملحا يف الوقت احلاضر ويف املستقبل املنظور

أن تقــدمها ، فهــي  هليــةاألال توجــد قيــود حقيقيــة علــى اخلــدمات الــيت تســتطيع اجلمعيــات  حيــث
يع أن تقــدم خــدمات تعليميــة وتنشــئ هلــا أعلــى املســتويات التعليميــة ، وكــذلك احلــال يف اخلــدمات تســتط

 .)4(اخلــدمات لـبعض أو كــل فئـات ا3تمــع، وميكـن أن تقــدم هـذه ... الصـحية والثقافيــة والدينيـة والعلميــة 
م باألنشــطة الــيت فهــي قريبــة مــن ا3تمــع حتــاول استكشــاف حاجــات الفئــات الضــعيفة فيــه ، مث حتــاول القيــا

 . )5(تتوىل إشباع هذه احلاجات إىل جانب اجلهود الرمسية

ا3تمــــع حاجــــة إىل احلصــــول علــــى  الضــــعيفة يف فئــــاتالاملعــــوقني مــــن أكثــــر  طفــــالاأل حيــــث إنو 
املعـــوقني  طفـــاليف مصـــر لرعايـــة األ هليـــةاألاخلـــدمات الرتبويـــة والتعليميـــة ، فقـــد تصـــدت بعـــض اجلمعيـــات 

                                          
(1) http://163.121.19.180:5050/Social/NationalsocityNoRIndex.asp

ــــة البشــــرية " أمــــاين قنــــديل ، ) 2( ــــات األهليــــة يف عمليــــة التنمي املــــؤمتر الســــنوي لالحتــــاد العــــام للجمعيــــات ، " تفعيــــل دور اجلمعي
 . 7، ص 1999: مارس ، ا3لد األول ،القاهرة 4:2 واملؤسسات اخلاصة

اجلمعيـات األهليـة وتنميـة ا3تمعـات احملليـة  حولاملؤمتر األول  يه ، دور املرأة املصرية يف اجلمعيات األهلية ،سوزان أمحد أبو ر  )3(
 :ببنهـا ، واجلمعيـة العربيـة لعلـم االجتمـاع بتـونس ، اإلسـكندرية  للخدمة االجتماعيـة العايل، املعهد   الوطن العريبيف

 .515، صم  1996سبتمرب  4: أغسطس  24
ســـولوجيا و مـــن كتـــاب رجـــاء حممـــد عبـــد الـــودود ، سي ،اجلمعيـــات األهليـــة كنمـــوذج للمشـــاركة الشـــعبية مــود عبـــد الرشـــيد ، حم (4)

، ) م 2000منشــأة املعــارف ، :اإلســكندرية( واآلليــات التطبيقيــة النظريــةاألســسالعمــل مــع ا3تمعــات ، 
.120ص

، لتطوعيــة يف اجلمعيــات النســائية  بدولــة اإلمــارات العربيــة املتحــدةعــزوف املواطنــات عــن املشــاركة احممــد هويــدي وآخــرون ، ) 5(
 .20، ص ) 1993ديب ، مطابع البيان التجارية ، (دراسة ميدانية  

،
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هــذه  عــدد قــد بلـغو .)1(م 1964لسـنة  32الت نشــاطها الـيت نــص عليــه القـانون رقــم باعتبـارهم أحــد جمـا
  .)2(مجعية )318(  م2000حىت �اية عام  جبمهورية مصر العربيةاجلمعيات 

تربيـــة  وألن. مصـــدرا ال ينضـــب مـــن اخلـــربات والطاقـــات واحلـــوافز هليـــةاألوألن جهـــود اجلمعيـــات 
دور اجلمعيــــات  إىلفــــإن الدراســـة الراهنــــة ســـوف Uــــتم بـــالتعرف . هـــود هــــذه اجلالطفـــل املعــــوق حتتـــاج إىل 

، واملعوقــات الــيت تعــرتض أداء هــذا الــدور ، ومــن مث  مبرحلــة ريــاض األطفــال يف تربيــة الطفــل املعــوق هليــةاأل
 . طفالاألهؤالء جتاه  هليةاألللدور الرتبوي األمثل الذي ميكن أن تقوم به اجلمعيات  مقرتحوضع تصور 

 
 -: راسةالد مشكلةة

حيــث تغــريت النظــرة القدميــة الــيت كانــت  األخــريةنــال جمــال اإلعاقــة اهتمامــا متزايــدا يف الســنوات 
علـى ا3تمـع ، وأ�ـم ال يسـتطيعون أن يتعلمـوا إال يف حـدود ضـيقة  املعـوقني عالـة أو عبئًـا طفالترى أن األ

اســعة وعميقــة تطــورت مــع جــدا ، وأن عمليــة تعلــيمهم شــاقة وعســرية وليســت ذات جــدوى ، إىل نظــرة و 
 .تطور الفكر اإلنساين ، وقامت على نتائج األحباث والدراسات املختلفة

الــيت تســود جمتمعــات عــامل  والسياســيةفأصــبحت الرتبيــة احلديثــة تتفــق مــع الفلســفات االجتماعيــة 
والوصــول اليـوم حـول حقيقــة مؤداهـا حــق كـل فـرد يف االنتفــاع باخلـدمات الرتبويــة الـيت تسـاعده علــى النمـو 

إىل أقصى مدى تؤهله له قدراته وامكاناته ، وبالتايل مل تعد جمتمعات عامل اليوم تقصر خططهـا وجهودهـا 
العــاديني مــن أبنائهــا ، بــل اتســع نطــاق هــذه اخلطــط واجلهــود واخلــدمات  طفــالوخــدماUا الرتبويــة علــى األ

 .)3(العاديني  طفالا باألهجانب اهتمام إىلاملعوقني  طفاللتشمل األ

ويأيت هذا االهتمام نتيجة االقتناع املتزايد يف معظم ا3تمعات بأن لكل إنسـان حقوقـه الـيت جيـب 
يناهلا ، فالناس مجيعا يتساوون يف القيمة البشرية ، فإذا نقص إنسان عن غريه من البشر نقصـا جسـميا  أن

عــن التمتــع حبقوقــه اإلنســانية أو عقليــا يعــوق قدراتــه يف بعــض ا3ــاالت ، فــإن هــذا الــنقص جيــب أال يعوقــه 
مراعاة آلدميته املكرمة ومحاية ملصاحل ا3تمع ، باإلضافة إىل اعتبار أن رعاية األفـراد وخاصـة املعـوقني مـنهم 

                                          
 :ميكن الرجوع إىل ) 1(

م بشـــــأن اجلمعيـــــات 1964لســـــنة )  32( القـــــانون رقـــــم وزارة الشـــــئون االجتماعيـــــة ، إدارة العالقـــــات العامـــــة ،  -
 . ةواملؤسسات اخلاص

، الحتـاد هيئـات رعايـة الفئـات اخلاصـة واملعـوقني الدوريـةموجز نشاطات احتاد هيئات رعاية الفئات اخلاصة واملعوقني ، النشـرة  )2(
 . 65م ، ص 2001، مارس  18، السنة  65العدد 

، جامعــة املنصــورة ،ا3لــد بيــة جملــة كليــة الرت ، " الكفايــات الالزمــة ملعلــم العلــوم مبــدارس النــور " إبــراهيم حممــد حممــد شــعري ، ) 3(
. 3، ص 1991، ، 16األول ، العدد 

د
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، وتــوفري مــا يلــزمهم مــن خــدمات وإتاحــة الفرصــة أمــامهم لالنــدماج يف األنشــطة ا3تمعيــة مؤشــرات هامــة 
 .ا3تمعات  على املستوى احلضاري الذي وصلت إليه

 وإحسـانقضية متتع املعوقني منذ طفولتهم حبقوقهم الكاملة ليست قضية عطف  أصبحتلذلك 
وإمنا هي قضية حقوق نصت عليها الديانات السـماوية وأقرUـا املنظمـات الدوليـة ومشلتهـا دسـاتري الـدول ، 

املتحـدة اعرتافـا  األمـمات حيث متثل اإلعالنات العاملية والنصوص الـيت صـدرت عـن خمتلـف املـؤمترات وهيئـ
حبــق  املعوقــون طفــالوهــذا االعــرتاف يقضــي بضــرورة  أن يتمتــع األ. املعــوقني  طفــالاأل قواســعا حبقــو عامليــا 

عـن التحقـق  مسئولاآلخرين يف وطنهم وجمتمعهم ، فا3تمع  طفالاحلصول على الفرص املتاحة جلميع األ
 ، اآلخـــرين طفـــالاملعـــوقني مثـــل غـــريهم مـــن األ طفـــالأللمـــن أن أجهزتـــه التعليميـــة تتـــيح التعلـــيم الشـــامل 

أو خـدمات تعليميـة تسـبق املرحلـة الدراسـية ،  طفـاللألفرت يف ا3تمع بيوت حضانة أو رياض اوحيثما تو 
الـــيت  اإلمنائيـــةاملصـــابون باإلعاقـــة قـــادرين علـــى االشـــرتاك يف الفـــرص والتجـــارب  طفـــاليكـــون األ أنفيجـــب 

 .)1( اآلخرين طفالاأل تتيحها تلك املرافق جلميع

بصــفة خاصــة تــأيت يف  طفــالوبــذلك فــإن تربيــة الطفــل املعــوق بصــفة عامــة ويف مرحلــة ريــاض األ
 طفــالمرحلــة ريــاض األف.  العــاديني طفــالكغــريه مــن األ ا3تمــع لــه يضــمنهامقدمــة احلقــوق الــيت جيــب أن 
دائيــة أو تــرف حضــاري لــنمط ليســت صــورة مصــغرة مــن املدرســة االبت هــيمرحلــة هادفــة قائمــة بــذاUا ، و 

، وإمنا هي مدرسة حقيقية ذات قيمة تربويـة ، وهلـا دور فعـال يف العمليـة التعليميـة ، ملـا  طفالمعني من األ
سلوكية وبرامج وأنشطة هادفة تشبع حاجـات الطفولـة األساسـية  و هلا من فلسفة تربوية ،وأهداف تعليمية

النمـــو ، وتنمـــي أساســـيات املفـــاهيم واملعـــارف واخلـــربات ، ، وتنمـــي الشخصـــية املتكاملـــة ، وترســـم أبعـــاد 
 . )2(وامليول واالجتاهات

املعــوقني الــذين ال تقــدم هلــم بــرامج تربويــة  طفــالذلــك إىل جانــب أن الســنوات األوىل يف حيــاة األ
يف تــوفري حمــيط حمفــز للطفــل يف وقــت  اإلخفــاقإمنــا هــي ســنوات حرمــان وفــرص ضــائعة ، باإلضــافة إىل أن 

ال يـــؤدي إىل اســــتمرار الوضـــع احلـــايل فقــــط ، ولكـــن إىل توقـــف حقيقــــي يف القـــدرات ونكــــوص يف مبكـــر 
 .)3(النمو

                                          
، ) 1982املنظمة العربية للرتبيـة والثقافـة والعلـوم، : تونس(الثانية، العدد األول  السنة ،العربية للرتبية ا3لةالثمانينات،  ميثاق )1(

.24ص
.109، ص )1995ح، مكتبة الفال: بريوت(املرجع يف رياض األطفالحممد بدر، سهام2)

فريـدة عبـد الوهـاب آل ي،رب عبـد الصـمد قائـد األغـ:ترمجـة، إرشاد اآلباء ذوي األطفال غري العـادينياستيورت، .س.جاك)3(
 .26، ص)م1996سعود،  امللكمنشورات جامعة : الرياض(مشرف 

ل
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 أناملعـــوقني إال  طفـــاللألالـــرغم مـــن األمهيـــة البالغـــة لتقـــدمي خـــدمات الرتبيـــة اخلاصـــة علـــى ولكـــن 
ملعـوق بصـفة هـذا النـوع مـن اخلـدمات للطفـل االواقع يشري إىل وجود العديد من جوانب القصـور يف تقـدمي 

بــرامج الرتبيــة  تعــدبصــفة خاصــة فعلــى مســتوى الــوطن العــريب  طفــالعامــة والطفــل املعــوق مبرحلــة ريــاض األ
خلاصـــة يف متنـــاول قطـــاع صـــغري مـــن حمتاجيهـــا ، وتشـــري تقـــديرات كثـــرية إىل أن الـــربامج التعليميـــة القائمـــة ا

يتجـاوز  األمـر  إن بـل. )1(العـريب املعـوقني يف الـوطن طفالمن األ% 2تقدير احتياجات  أكثرتغطي على 
ذلـــك إىل ضـــعف الرعايـــة الـــيت تقـــدم هلـــؤالء املعـــوقني الصـــغار يف مؤسســـات الرتبيـــة اخلاصـــة نفســـها ، تلـــك 

اهتمامهــا إىل رعايــة املعــوقني منــذ السادســة مــن العمــر بــل بعــد ذلــك ،  جــل املؤسســات الــيت مــا تــزال توجــه
وممـــا يـــدلل علـــى ذلـــك عـــدد الـــربامج الرتبويـــة املقدمـــة  .)2(املعـــوقني قبـــل هـــذه الســـن طفـــالوقلمـــا تعـــىن باأل

واليت ال تتجـاوز أصـابع اليـد الواحـدة يف بعـض الـدول العربيـة ،   طفاليف مرحلة رياض األ املعوقني طفاللأل
، بــل تتعــداها  طفــالال يقتصــر عنــد حــدود النســبة الــيت تتلقــى خــدمات يف مرحلــة ريــاض األ األمــر أنكمــا 

الــذي جيعــل مشــكلة الــربامج  األمــرمات ، وأدوات القيــاس والتشــخيص ، واملتابعــة ، ىل نوعيــة تلــك اخلــدإ
 .)3(قائمة  طفالاملعوقني يف مرحلة رياض األ طفاللألالرتبوية اليت تقدم 

ألـــف  150ماليـــني و 6ويف مجهوريـــة مصـــر العربيـــة وحيـــث يصـــل عـــدد املعـــوقني إىل مـــا يقـــارب 
شخصـــا واحـــدا مـــن كـــل مائـــة معـــوق لديـــه فرصـــة للرعايـــة طـــوال  وبـــرغم اجلهـــود املبذولـــة إال أن ،)4(معـــوق
فـأن االهتمـام Gـم مـا زال قلـيال مقارنـة  طفـالاملعـوقني مبرحلـة ريـاض األ طفـالأما فيما يتعلـق باأل. )5(حياته

، حيـث ال تتعـدى نسـبة  األقـلاملعوقني والذين يقدر عددهم حبـوايل مليـوين طفـل علـى  طفالمع أعداد األ
تقريبـا مـن جممـوع % 18املعـوقني يف مرحلـة مـا قبـل املدرسـة نسـبة  طفـالباألراكـز الـيت تعـين املؤسسات وامل

ىل مشــكلة تزايــد إضــافة املعــوقني بشــكل عــام ، هــذا باإل طفــالاملؤسســات واملــدارس واملراكــز الــيت تعــين باأل
ومما يزيـد مـن  . )6( اسبةأعداد املعوقني يف هذه املرحلة والذين ال يتلقون اخلدمات الرتبوية والتشخيصية املن

يــدل تتبــع نشــأة " خــارج الســلم التعليمــي حيــث  تقــع صــعوبة املشــكلة أن مرحلــة ريــاض األطفــال يف مصــر
                                          

 .50، ص )1998مكتبة زهراء الشرق، : هرة القا( قبل املدرسة املعوقبرامج وطرق تربية الطفل أبو زيد جندي،  مسرية )1(
: تـونس (  مرحلـة ريـاض األطفـال -للرتبية السـابقة علـى املدرسـة االبتدائيـة العربيةاالسرتاتيجية وآخرون،  معبد الدائاللـه  عبد )2(

 .174، ص ) 1996املنظمة العربية للرتبية والثقافة والعلوم ، 
: عمــان ( ، مــن كتــاب دراســات وأحبــاث يف الرتبيــة اخلاصــة ، ألطفــال يف الــوطن العــريباملعوقــون يف ريــاض افــاروق الروســان ، ) 3(

 .78، ص ) م2000دار الفكر للطباعة والنشر والتوزيع ، : األردن 
، )  1999واجلنائيــة ،  االجتماعيــةاملركـز القــومي للبحـوث : القــاهرة (  ، واقـع املعــوقني يف مصـروآخــرون ،  ليلـى عبــد اجلـواد )4(

 . 7ص 
: القــــاهرة ( عشــــرة ،  الثامنــــةالــــدورة  ، تقريــــر ا3لــــس القــــومي للخــــدمات والتنميــــة االجتماعيــــةا3ــــالس القوميــــة املتخصصــــة ،) 5(

.219، ص ) م1998مطبوعات ا3الس القومية املتخصصة ،
 .78،79ص ص  مرجع سابق،،  املعوقون يف رياض األطفال يف الوطن العريبفاروق الروسان ، ) 6(
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( كانت تقع خارج السـلم التعليمـي مـن عـام   ارياض األطفال والقوانني والقرارات اليت صدرت بصددها أ�
ـــــد 1953حـــــىت  1951التعليمـــــي مـــــن  لم، مث أصـــــبحت جـــــزء مـــــن الســـــ) 1951 – 1917 ، مث أعي

 .)1("حىت اآلن  1953لتصبح خارج السلم التعليمي منذ عام  هاؤ إلغا

فتحصــل  طفــالاالعتبــارات الدميقراطيــة واإلنســانية حتــتم االهتمــام Gــذه الفئــات مــن األ حيــث إنو 
علــى حقهــا يف التعلــيم الــذي يتناســب مــع حالتهــا ، وإذا كانــت اجلهــود احلكوميــة تقصــر عــن تغطيــة هــذا 

حبيـــث تقـــدم خـــدماUا يف هـــذا الســـبيل ، حيـــث متثـــل الرتبيـــة  هليـــةاألس مـــن إطـــالق اجلهـــود أ3ـــال فـــال بـــا
 .)2( هليةاألاخلاصة جماال خصبا لنشاط اجلهود 

الـيت تســتند علـى أســاس  هليـةاألشـكال منظمــا مـن أشـكال اجلهــود  هليـةاألاجلمعيــات  وملـا كانـت
مبسـئولية اجتماعيـة جتـاه بعضـهم الـبعض وجتـاه جمـتمعهم ،  تصوري يرى أن أعضاء ا3تمع الواحد يشعرون 

كمـا أ�ــا اطــر منظمـة ملشــاركة أعضــاء ا3تمـع يف جعــل جمــتمعهم بيئـة صــاحلة ومرحيــة ملـن حــرمتهم ظــروفهم 
 .)3(التنظيميــة الرمسيــة مــن حتقيــق احتياجــاUم  األطــراخلاصــة ،أو صــور التنظــيم االجتمــاعي التلقائيــة ، أو 

 .املعوقني  طفالأن تقوم بدور فعال يف تقدمي اخلدمات الرتبوية والتعليمية لأل اينتظر منهفلذا 

 :ومن هنا نبعت مشكلة الدراسة اليت سيقوم Gا الباحث واليت تتحدد يف السؤال الرئيسي التايل

 ؟ رياض األطفال ةالمعوق بمرحلفي تربية الطفل  هليةاألما دور الجمعيات 
 :ؤالت اآلتية ويتفرع عن هذه السؤال التسا 

 ما إعاقة الطفل من حيث املفهوم ، والتصنيف ، واألسباب ؟-1
؟ طفالما دواعي وأسس وحمددات تربية الطفل املعوق مبرحلة رياض األ-2
؟ طفالما متطلبات تربية الطفل املعوق مبرحلة رياض األ-3
؟ ليةهاأل؟ وما مدى احلاجة إىل اجلهود  ما اجلهود احلكومية يف تربية الطفل املعوق-4
؟ وما أمهية دورها يف تربية الطفل املعوق ؟ هليةاألما اجلمعيات -5
؟طفاليف تربية الطفل املعوق مبرحلة رياض األ هليةاألما واقع دور اجلمعيات -6

                                          
حـــىت  1952وفيــة عبـــاس عبـــد اجلليــل ، تشـــريعات الطفولـــة يف مصــر وأثرهـــا يف تطـــوير تعلــيم مـــا قبـــل املدرســة يف الفـــرتة مـــن  )1(

 .211م ، ص 1998، كلية الرتبية بسوهاج ، جامعة جنوب الوادي ،  رسالة ماجستري غري منشورة،  1996
ص ص ) 1979دار املعرفـــة اجلامعيـــة، : اإلســـكندرية ( يـــة،واحلكوم األهليـــة، التعلـــيم يف مصـــر بـــني اجلهـــود علـــي فـــرج عليـــه )2(

315-316. 
.108، 107، ص ص مرجع سابقحممود عبد الرشيد ، ،) 3(
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يف تربيــة الطفــل املعــوق مبرحلـــة  هليــةاألمــا التصــور املقــرتح للــدور الــذي ميكــن أن تقــوم بــه اجلمعيــات -7
؟ طفالرياض األ

 -: راسةالد أهدافف
 .التعرف على إعاقة الطفل من حيث املفهوم والتصنيف واألسباب -1
. طفالالتعرف على دواعي وأسس وحمددات تربية الطفل املعوق مبرحلة رياض األ-2
. طفالأهم متطلبات تربية الطفل املعوق مبرحلة رياض األ التعرف على-3
ومدى احلاجـة إىل اجلهـود األهليـة يف  احلكومية يف تربية الطفل املعوق اإلسهاماتالتعرف على بعض -4

.هذا ا3ال
مـن حيـث مفهومهـا ونشـأUا وعالقتهـا بالدولـة واهليكـل التنظيمـي هلـا  هليـةاألالتعـرف علـى اجلمعيـات -5

.ومتويلها وأهم خصائصها وأمهية دورها يف تربية الطفل املعوق 
. طفالرحلة رياض األيف تربية الطفل املعوق مب هليةاألالوقوف على واقع دور اجلمعيات -6
يف تربيــة الطفــل املعــوق مبرحلــة  هليــةاألوضــع تصــور مقــرتح للــدور الــذي ميكــن أن تقــوم بــه اجلمعيــات -7

. طفالرياض األ

 -: الدراسة أهمية
- :تتحدد أهمية الدراسة في النقاط التالية 

ق قياسـا إىل غـريه ميثل العمل مع اجلمعيات األهلية يف مصر من وجهة النظـر البحثيـة جمـاال غـري مطـرو -1
مــن ا3ـــاالت األخــرى الزاخـــرة بــالبحوث والدراســـات بــرغم أن هـــذه اجلمعيــات هلـــا تــاريخ يف جمـــاالت 
العمل الوطين والتطوعي ، ولكن اختالف االجتاهـات السياسـية وتوجهاUـا حنـو اجلهـود غـري احلكوميـة  

بالتوجـــــه  األخـــــذد كـــــان ســـــببا يف انـــــزواء هـــــذه اجلمعيـــــات وUمـــــيش دورهـــــا وخاصـــــة يف فـــــرتة مـــــا بعـــــ
.)1(، وقد استتبع هذا االنزواء ندرة البحوث اليت تناولت اجلمعيات ومدارسهااالشرتاكي

فــــرص أفضــــل حليــــاة  إلجيــــادتقــــدم تصــــورا للسياســــات الرتبويــــة الالزمــــة  هليــــةاألأن دراســــة اجلمعيــــات -2
اء هـــــذه اإلنســـــان ، وتكشـــــف عـــــن طبيعـــــة املشـــــكالت القائمـــــة ، واحللـــــول الـــــيت ميكـــــن اختاذهـــــا ، إذ

                                          
، مـن كتـاب تنشـيط دور اجلمعيـات  واقع اجلهود غري احلكوميـة يف التعلـيم األساسـي ومقرتحـات تنشـيطهافؤاد أمحد حلمي ،  )1(

دراسـة استكشـافية ، املركـز القـومي للبحـوث الرتبويـة والتنميـة ، شـعبة حبـوث –ي غري احلكومية يف التعليم قبـل اجلـامع
 .163،ص  1996التخطيط الرتبوي ، القاهرة ،

ث
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املشـكالت وفقـا لظروفهــا اخلاصـة وبالتـايل حتــاول الكشـف عــن القـوانني الـيت حتكــم التحركـات الرتبويــة 
. )1(يف النظرية والتطبيق

االقتصـادية ومـا يتبعهـا  بـالتحوالتتأيت هذه الدراسة يف مرحلة هامة مـن تـاريخ ا3تمـع املصـري تتميـز -3
ســـامهة يف عـــالج يف تنميـــة ا3تمـــع وامل هليـــةاألات دور أوســـع للجمعيـــ وإعطـــاءمـــن تغـــريات اجتماعيـــة 

.مشكالته وقضاياه
د مـــن اجلهـــود لتـــوفري القـــدر الكـــايف مـــن يـــحتتـــاج إىل بـــذل املز  طفـــالتتنـــاول الدراســـة فئـــة مـــن فئـــات األ-4

.املعوقني طفالاخلدمات الرتبوية هلا ، أال وهي فئة األ
ديـدة حيـث جتعلهـا قضـية اجتماعيـة تــدخل تنظـر هـذه الدراسـة إىل قضـية تربيـة الطفـل املعــوق نظـرة ج-5

.يف نطاق مسئوليات األهايل وليس احلكومة مبفردها 
 طفــاليف تربيـة الطفــل املعـوق مبرحلـة ريـاض األ هليـةاألتسـاهم الدراسـة يف فهـم وتقــومي دور اجلمعيـات -6

. النظام الرمسي للتعليموخاصة أن هذه املرحلة ال تزال تأخذ مكا�ا خارج 
.املعوقني طفاليف جمال الرتبية اخلاصة لأل هليةاأليف التأصيل لدور اجلمعيات  راسةتسهم هذه الد-7
يف املسـامهة بـدور تربـوي فعـال  هليـةاألتفيد نتائج هذه الدراسة يف احلكم على مـدى جنـاح اجلمعيـات -8

.املعوقني  طفالملموس جتاه األ
، يفيــــد املســــئولني يف جمــــال الرتبيــــة يف تربيــــة الطفــــل املعــــوق  هليــــةاألأن التعــــرف علــــى دور اجلمعيــــات -9

املعــوقني  طفــالويــة والتعليميــة لألباخلاصــة ، حيــث يقــدم هلــم مؤسســة تعمــل علــى تقــدمي اخلــدمات الرت 
 .وتساهم يف عالج مشكلة اإلعاقة 

الـذي ميكـن  هليـةاألللـدور الرتبـوي األمثـل للجمعيـات  مقـرتحتسهم هذه الدراسة يف وضع تصور -10
عنـــد  هليـــةاألاملعـــوقني ، وهـــو مـــا يعـــد موجهـــا للمســـئولني عـــن اجلمعيـــات  الطفـــأن تقـــوم بـــه جتـــاه األ

 طفــــالالتخطــــيط العلمــــي الســــليم هلــــذه اجلمعيــــات حبيــــث تســــهم بفعاليــــة يف خدمــــة قضــــايا تربيــــة األ
.املعوقني

كمـــا تكمـــن أمهيتهـــا يف عـــدم وجـــود دراســـات علـــى حـــد علـــم الباحـــث تناولـــت دور اجلمعيـــات -11
ـــةاأل ـــة الطفـــل امل هلي ـــيت تناولـــت دورحلقـــة عـــوق ، وبـــذلك فهـــي تكمـــل يف تربي  الرتبـــوي الدراســـات ال
، أو تربيــة الشـــباب ، أو يف  األميــةســـواء كــان هــذا الـــدور يف تعلــيم املــرأة أو حمـــو  هليــةاأللجمعيــات ل

.التعليم قبل اجلامعي 

                                          
دار الثقافـة للطباعـة والنشـر ، : القـاهرة ( 2؛ طدراسات يف اجتماعيات الرتبيـةسعيد إمساعيل علي ، زينب حسن حسن ، ) 1(

 .175، ص) 1980
،
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 -: الدراسة حدودد
الطفــل املعــوق إال أ�ــا تقتصــر يف تربيــة  هليــةمــن أن موضــوع الدراســة هــو دور اجلمعيــات األ علــى الــرغم -

علــى مرحلـــة ريـــاض األطفـــال أىن بـــدأت يف بدايـــة الثالثـــة أو الرابعــة مـــن العمـــر حـــىت مرحلـــة دخـــول التعلـــيم 
وتنصــب عنايـة الدراســة علـى هــذه ) يف السادســة مـن العمــر أو بعـد ذلــك ، تبعـا لنــوع اإلعاقـة ( االبتـدائي 

بلهــا ، بــل دون أن Uمــل مســألة االنتقــال منهــا إىل مرحلــة املرحلــة ، دون أن تغفــل الــربط بينهــا وبــني مــا ق
 .التعليم االبتدائي وأمهية التمهيد هلا والرتابط معها 

مــــن بـــني الفئــــات املختلفــــة ) عقليــــا  ،بصـــريا  ،مسعيــــا ( دراســــة علـــى فئــــات األطفــــال املعـــوقنيتقتصـــر ال -
 .لألطفال املعوقني 

املشـــهرة بـــوزارة الشـــئون االجتماعيـــة طبقـــا للقـــانون رقـــم  األهليـــةيقتصـــر جمـــال الدراســـة علـــى اجلمعيـــات  -
واملؤسســات اخلاصــة والــيت تعتــرب جمــال أو أحــد جمــاالت  هليــةاأل تم اخلــاص باجلمعيــا1964لســنة ) 32(

والــيت يبلــغ .فئــات موضــوع الدراســة العــوقني لفئــة أو أكثــر مــن املطفــال األعلــى ريــاض  اإلشــرافنشــاطها 
مجعيـة مـن بـني ) 12(وقـد مت اختيـار . )1(مسـتوى مجهوريـة مصـر العربيـة مجعية على ) 63(أمجايل عددها 

-:وهي  )�(هذه اجلمعيات كمجتمع للدراسة
 .اجلمعية املصرية لرعاية الصم وضعاف السمع بالقاهرة-1
.مجعية التأهيل االجتماعي للمعوقني ببور سعيد-2
.مجعية املستقبل للمعوقني باإلسكندرية-3
.رعاية وتأهيل املكفوفني بالقاهرة املركز النموذجي لمجعية  -4
.مجعية النور واألمل ببور سعيد-5
.مجعية النور واألمل لرعاية الكفيفات بطنطا -6
.مجعية التثقيف الفكري ببور سعيد -7
.مجعية احلق يف احلياة بالقاهرة -8
.مجعية الرعاية املتكاملة بأسيوط -9

.مجعية تنمية ا3تمع احمللي ببنها -10
.جتماعي للمعوقني بالزقازيقمجعية التأهيل اال-11

                                          
، القـاهرة ،  النشـرة الدوريـة الحتـاد هيئـات رعايـة الفئـات اخلاصـة واملعـوقنيم ، حضانات األطفال املعـوقني ، يوسف هاشم أما) 1(

. 56-54م ،ص ص2001، السنة الثالثة عشرة ، يونيو  66العدد 
��11
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. النور واألمل ببين سويفمجعية -12
- :ووقع االختيار على هذه الجمعيات لألسباب التالية 

  فئات األطفال املعوقني موضوع الدراسة السابقة تغطي اجلمعيات -1
مـــن بـــني هـــذه اجلمعيـــات مجعيـــات مركزيـــة تقـــدم خـــدماUا يف مســـتويات جغرافيـــة متعـــددة ،ومجعيـــات  -2

تقتصر يف تقدمي خدماUا على مستوى جغرايف واحد  أخرى
مـن بــني هـذه اجلمعيــات مجعيـات تقــدم خـدماUا لفئــة واحـدة مــن األطفـال املعــوقني موضـوع الدراســة  -3

بواقــع ثــالث مجعيــات لكــل فئــة مــن  ومجعيــات أخــرى تقــدم خــدماUا ألكثــر مــن فئــة مــن هــذه الفئــات
وثـالث مجعيــات ترعـى أكثـر مــن إعاقـة مــن ) العقليــة  –البصـرية  –السـمعية ( فئـات اإلعاقـة الــثالث 

 .هذه اإلعاقات 
 –الغربيـة –بـور سـعيد  –اإلسـكندرية  –القـاهرة ( ختتلف هذه اجلمعيات يف نطـاق عملهـا اجلغـرايف  -4

).بين سويف  -أسيوط -القليوبية -الشرقية
.ألطفال املعوقني ختتلف هذه اجلمعيات يف املدة اليت مارست فيها نشاطها يف جمال رعاية ا -5
مـــن أمجـــايل عـــدد اجلمعيـــات األهليـــة الـــيت تشـــرف علـــى % 19.04تشـــكل هـــذه اجلمعيـــات نســـبة  -6

. رياض األطفال املعوقني وهي نسبة مناسبة
حيــث . صــعوبة تطبيــق الدراســة علــى عــدد أكــرب مــن اجلمعيــات ملــا حيتــاج إليــه ذلــك مــن وقــت وجهــد-7

.ر العربيةتنتشر اجلمعيات يف جهات خمتلفة جبمهورية مص

 -: الدراسة منهجج
نهج املالئــم لتحقيــق أهــداف باعتبــاره املــ" املــنهج الوصــفي " يســتخدم الباحــث يف هــذه الدراســة 

هـــو جمموعـــة اإلجـــراءات البحثيـــة الـــيت تتكامـــل لوصـــف الظـــاهرة أو املوضـــوع " فـــاملنهج الوصـــفي . البحـــث
ليلها حتليال كافيـا ودقيقـا السـتخالص داللتهـا اعتمادا على مجع احلقائق والبيانات وتصنيفها ومعاجلتها وحت

 .)1(" والوصول إىل نتائج أو تعميمات عن الظاهرة أو املوضوع حمل البحث 

 .كما يستعني الباحث باألسلوب اإلحصائي عند القيام بالدراسة امليدانية 

                                          
) 2000ب احلـــديث ، دار الكتـــا: الكويـــت ( رؤيـــة تطبيقيـــة مبســـطة–، منـــاهج البحـــث الرتبـــوي بشـــري صـــاحل الرشـــيدي ) 1(

.59ص
(
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 -: الدراسة أدواتت
اســتخدم الباحــث األســاليب للحصــول علــى املعلومــات والبيانــات الــيت يتطلبهــا إجــراء الدراســة ، 

 :واألدوات التالية 

ريــاض األطفــال مؤسســات و  هليــةحيـث قــام الباحــث بزيــارة مقــار اجلمعيـات األ:  الزيــارات الميدانيــة-1
وقني عـواالحتاد النـوعي لرعايـة الفئـات اخلاصـة وامل هليةالتابعة هلا ، وكذلك االحتاد العام للجمعيات األ

. روبعض االحتادات اإلقليمية يف مص

والعـاملني  هليـةوالـيت مت إجراءهـا مـع بعـض أعضـاء جمـالس إدارة اجلمعيـات األ:  المفتوحةالمقابالت -2
باالحتــادات املختلفــة مبصــر ، كمــا قــام الباحــث  هليــةGــا، وكــذلك بعــض املســئولني عــن اجلمعيــات األ

.هليةات األبإجراء بعض املقابالت مع مديرات ومعلمات رياض األطفال املعوقني التابعة للجمعي

 اعـــد الباحـــث صـــحيفيت اســـتبيان Uـــدف االســـتبانة األوىل إىل التعـــرف علـــى دور ريـــاض:  االســـتبيان-3
لوقـــوف علـــى املعوقـــات الـــيت ايف تربيـــة الطفـــل املعـــوق و  هليـــةاألطفـــال املعـــوقني التابعـــة للجمعيـــات األ

ى دور اجلمعيــــات أمــــا االســــتبانة الثانيــــة فتهــــدف إىل التعــــرف علــــ.تعــــرتض أداء هــــذه الريــــاض لــــدورها
ا3تمع ، وللوقوف علـى املعوقـات الـيت بو  بأسرتهيف تلبية متطلبات تربية الطفل املعوق املتصلة  هليةاأل

.تعرتض أداء هذه اجلمعيات ألدوارها 

 -: الدراسة عينة
- :تتمثل عينة الدراسة يف 

ألهليــة ، وبلــغ حجــم هــذه ريــاض األطفــال املعــوقني التابعــة للجمعيــات ا إداريــات ومعلمــاتعينــة مــن   -
 .فرد)  102(العينة 

عينة من أعضاء جمالس إدارة اجلمعيات األهلية والعاملني Gا جبمهوريـة مصـر العربيـة ، وبلـغ حجـم هـذه  -
 . فرد)  76(العينة 

 
 -:الباحث واجهت صعوبات

" حيـث إنراسـة واجه الباحث صعوبة يف احلصول على املواد واملراجع واملعلومات املتعلقة مبوضـوع الد-1
املعلومــــات املتاحــــة عــــن اجلمعيــــات األهليــــة ومدارســــها تتصــــف بالنــــدرة والتنــــاقض أو بالتــــداخل مــــع 
هالبيانـــات األخـــرى مـــع شـــبه غيـــاب لإلحصـــاءات الرمسيـــة الـــيت تتنـــاول الوصـــف الـــدقيق ألنشـــطة هـــذه 
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النشـــاط  اجلمعيـــات كمـــا أن األدبيـــات املتـــوافرة عـــن العمـــل يف اجلمعيـــات دائمـــا مـــا Uـــتم مبشـــكالت
التطــوعي بوجــه عــام ومل يتطــرق ألنشــطة اجلمعيــات يف جمــال التعلــيم إال عــددا حمــدودا مــن الدراســات 

ذلــك باإلضــافة إىل نــدرة الدراســات الــيت تناولــت تربيــة الطفــل املعــوق مبرحلــة ريــاض  .)1("والبحــوث 
الكتابـة يف موضـوع إن " األطفال وقد أشار أحد الباحثني املتخصصني يف هذا ا3ال إىل ذلـك بقولـه 

املدرسـة ليسـت بـاألمر السـهل وذلـك لصـعوبة تـوفر  لمـا قبـالرتبية اخلاصة لألطفال املعوقني يف مرحلة 
 .)2("املواد واملراجع واملعلومات املتعلقة Gذا املوضوع 

أن الوجـود الرمسـي جلمعيـة مـا ال يعـين "واجه الباحث صـعوبة شـديدة يف حتديـد جمتمـع الدراسـة حيـث -2
مـن اجلمعيـات ال تعمـل ، وكـذلك فـإن نشــاط %) 50( الفعلـي ، ففـي الواقـع هنـاك حـوايل  وجودهـا

ذلـــك إىل .  )3("اجلمعيـــة املعلـــن ميكـــن أن خيفـــي أنشـــطة أخـــرى أو رمبـــا ال يكـــون هنـــاك نشـــاط أصـــال 
.جانب تعدد املسميات اليت تطلقها اجلمعيات على رياض األطفال املعوقني التابعة هلا 

بة كبــرية يف تطبيــق أدوات الدراســة وخباصــة صــحيفة االســتبيان املطبقــة علــى عينــة واجــه الباحــث صــعو -3
، حيــث كــان أفضــل موعــد لتطبيــق صــحيفة مـن أعضــاء جمــالس إدارة اجلمعيــات األهليــة والعــاملني Gــا 

االستبيان اخلاصة Gم هو موعد انعقاد اجتماع جملس إدارة اجلمعية والذي ينعقد مرة كل شـهر تقريبـا 
ملعرفـة ) جمتمـع الدراسـة ( ضـطر الباحـث إىل إجـراء العديـد مـن االتصـاالت باجلمعيـات األهليـة ، مما ا

وممــا زاد مــن صــعوبة ذلــك أن هــذه اجلمعيــات تقــع غالبــا يف حمافظــات . موعــد انعقــاد هــذا االجتمــاع 
 . خمتلفة مما كلف الباحث الكثري من الوقت واجلهد 

 -: السابقة الدراساتت

وذلــك  هليــةالحــظ الباحــث وجــود عــدة دراســات تناولــت موضــوع الــدور الرتبــوي للجمعيــات األ
- :يف جماالت متعددة وسيقوم الباحث بعرضها فيما يلي 

 

                                          
.163،ص  مرجع سابقفؤاد أمحد حلمي ،  )1(
.59، ص  مرجع سابقفاروق الروسان ، املعوقون يف رياض األطفال يف الوطن العريب،  )2(
، مركـز الدراسـات السياسـية واالسـرتاتيجية بـاألهرام: القـاهرة ( اجلمعيـات األهليـة يف مصـرأماين قنـديل ، سـارة بـن نفـيس ، 3)(

 .91، ص ) 1994
،
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)1( -):1985( دراسة نوال قنديل حجاج  -1

هـــذه يف تعلـــيم املـــرأة منـــذ نشـــأة  هليـــةهـــدفت هـــذه الدراســـة إىل التعـــرف علـــى دور اجلمعيـــات األ
اجلمعيــات حــىت وقــت الدراســة ، وذلــك مــن خــالل املشــروعات الــيت تقــوم Gــا يف هــذا ا3ــال ، مــع التعــرف 
علــى املعوقــات الــيت تقــف عقبــة يف ســبيل حتقيــق أهــدافها ســواء أكانــت معوقــات ماديــة أو بشــرية وتقــدمي 

 .بعض املقرتحات لزيادة فاعليتها 

لعــرض تطــور تعلــيم املــرأة مــن خــالل التشــريعات " املــنهج التــارخيي " وقــد اعتمــدت الدراســة علــى 
 .، وكذلك املنهج الوصفي لوصف واقع هذه اجلمعيات  ةوالقرارات الوزاري

مبحافظــــة القــــاهرة ، وقــــد مت اســــتيفاء بيانــــات  أهليــــةوقـــد متثلــــت عينــــة الدراســــة يف مثــــان مجعيــــات 
ىل املســـتندات إيـــات والرجـــوع الدراســـة مـــن خـــالل املقابلـــة الشخصـــية شـــبه املقننـــة مـــع مشـــريف هـــذه اجلمع

 .والوثائق اخلاصة Gذه اجلمعيات 

- : أمههاوقد توصلت الدراسة إىل العديد من النتائج من 
يف مصــر بــالظروف السياســية واالقتصــادية واالجتماعيــة الــيت مــر Gــا  هليــةتــأثرت حركــة اجلمعيــات األ-1

 .ا3تمع املصري 
.بالتعليم الفين والثانوي للبنات دائية ، ولكن اهتمتمل تقتصر مدارس اجلمعيات على املرحلة االبت-2
بــدور هــام وفعــال يف جمــال تعلــيم املــرأة ، إال أن مــا تقدمــه يف هــذا ا3ــال ال  هليــةتقــوم اجلمعيــات  األ-3

يشكل مسامهة كبرية خاصة يف إنشاء مدارس البنات 
القبطيـة  –اإلسـالمية (  يةهلتعليم املرأة نشأ وتطور يف ظل جهود اجلمعيات األ أنكشفت الدراسة  -4

.(

 )2( -): 1985( دراسة فتحية عبد الجواد أحمد  -2

 :هدفت الدراسة إىل اإلجابة عن السؤال الرئيسي التايل 

ع  يف الوفـاء بـبعض أو كـل احتياجـات .م .يف ج  هليـةاأل حد تسهم اجلمعيات النسـائية إىل أي
 : اآلتيةبة عن التساؤالت اإلجا الدراسة ت؟ ويف ضوء ذلك حاول األميةاملرأة 

 ؟ األميةما االحتياجات الرتبوية للمرأة -1
                                          

،   رســالة ماجســتري غــري منشــورةنــوال قنــديل حجــاج ،دراســة لــدور اجلمعيــات األهليــة لتعلــيم املــرأة يف مجهوريــة مصــر العربيــة ، ) 1(
.1985كلية البنات ، جامعة عني مشس ، 

، كليــة الرتبيــة ، ري غــري منشــورةرســالة ماجســتفتحيــة عبــد اجلــواد أمحــد ، اجلهــود الرتبويــة لــبعض اجلمعيــات النســائية املصــرية ، )2(
 . 1985جامعة عني مشس ، 

،
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ما اجلهود الرتبوية اليت تقوم Gا بعض اجلمعيات النسائية يف مجهورية مصر العربية ؟-2
هذه اجلهود يف الوفاء بتلك االحتياجات ؟ إسهامما مدى -3
تياجات ؟ما التصور الذي ميكن أن تكون عليه هذه اجلهود للوفاء بتلك االح-4

ـــــت يف  توقـــــد اســـــتخدم ـــــة متثل ـــــل ،مـــــن خـــــالل أدوات ثالث الدراســـــة املـــــنهج الوصـــــفي يف التحلي
املقــابالت املفتوحــة مــع املســئولني عــن اجلمعيــات والعــاملني Gــا ، وعــن طريــق املالحظــة واملعايشــة واملشــاركة 

 . االستبيانات املقدمة ،إضافة إىلالعينة من خالل احلضور يف تنفيذ الربامج واخلدم أفرادمع 

مجعيــــة هــــدى شــــعراوي ( ومتثلــــت عينــــة الدراســــة يف ثــــالث مجعيــــات مبحافظــــة القــــاهرة متثلــــت يف 
 ).مجعي النهضة النسائية  –ات اخلدمات االجتماعية يمجع –للنهضة النسائية 

والـيت متثلـت  األميـةوقد توصلت الدراسة إىل جمموعة من النتائج منها ما خيتص باحتياجات املرأة 
، والتعليم املهـين ، ويف تنظـيم األسـرة ويف تربيـة األبنـاء ، ويف التثقيـف  األميةتياجات يف جماالت حمو يف اح

الصـــحي واالقتصـــادي واالجتمـــاعي ،واحتياجـــات لشـــغل وقـــت الفـــراغ بأســـلوب مثمـــر ، واحتياجـــات يف 
 التثقيــــــف الصــــــحي واالقتصــــــادي واالجتمــــــاعي ، واحتياجــــــات لشــــــغل وقــــــت الفــــــراغ بأســــــلوب مثمــــــر ،

اجلمعيـات  همث كشفت الدراسة عن نواحي القصور فيما تقدمـ. واحتياجات يف التثقيف السياسي والديين 
 .من برامج وأنشطة للوفاء Gذه االحتياجات 

 )1(-: )1988(دراسة أسمهان السيد عيسى -3

ــــات الشــــبان املســــلمني كإحــــدى  ــــذي تقــــوم بــــه مجعي ــــدور ال وUــــدف هــــذه الدراســــة إىل دراســــة ال
الــــيت تقــــوم برعايــــة الشــــباب وتربيتــــه ، وحماولــــة التعــــرف علــــى نوعيــــة األنشــــطة الــــيت تقــــدمها ،  املؤسســــات

واألهــداف الــيت تصــبوا إليهــا ، وحماولــة النهــوض Gــا وربطهــا باملؤسســات النظاميــة الــيت تقــوم بتعلــيم ورعايــة 
 .الشباب أيضا 

إنشـــاؤها عــــام  ذمنــــ وقـــد اعتمـــدت الدراســــة علـــى املــــنهج التـــارخيي لتتبــــع مســـرية هــــذه اجلمعيـــات
م ، مع االعتماد على املنهج الوصفي ، لوصف واقع األنشطة الرتبويـة Gـا ، مـن خـالل املقـابالت 1927

الشخصــية املفتوحــة ، والوثــائق الــيت توجــد باجلمعيــات لدراســة وحتليــل الواقــع والعمــل علــى تقوميــه يف ضــوء 
 .أهداف وتعاليم اإلسالم 

                                          
،  رسـالة ماجسـتري غـري منشـورةدراسـة تقومييـة ، –أمسهان السيد عيسى ، اجلهود الرتبويـة جلمعيـات الشـبان املسـلمني العامليـة ) 1(

.م1988كلية الرتبية ، جامعة عني مشس ،
  ،
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ت الشـــبان املســـلمني العامليـــة أســـهمت بقـــدر كبـــري يف تقـــدمي مجعيـــا أنوقـــد توصـــلت الدراســـة إىل 
املســرحية أو الرياضـــية ، ممــا يعـــد لـــه  أوالفنيـــة  أوالسياســية  أوأنشــطة تربويـــة ســواء يف جمـــال الرتبيــة الدينيـــة 

 .أمهيته يف بث الدافع الديين ومقاومة ظاهرة التغريب 

 )1( -:) 1990( دراسة أمينة محمد علي األبيض  -4
ـــةذه الدراســـة إىل دراســـة بعـــض اجلمعيـــات األهـــدفت هـــ ـــة وثقافيـــة  هلي الـــيت تقـــدم خـــدمات تربوي

وبـــني املؤسســـات املدرســـية  هليـــةللشـــباب مـــع دراســـة إمكانيـــة فـــتح قنـــوات اتصـــال بـــني هـــذه اجلمعيـــات األ
يف  الرمسية حبيث حيدث تنسيق بني الربامج التعليمية والتثقيفيـة والرتوحييـة ، وذلـك Gـدف جتنـب االزدواجيـة

األدوار الرتبويــة أو تكــرار الــربامج واألنشــطة يف كــل مــن هــذه املؤسســات ، حــىت يتحقــق اهلــدف العــام مــن 
 .الشخصية املتكاملة للشاب املصري هذه املؤسسات وهو تكوين

وقد اعتمدت هذه الدراسة على املـنهج الوصـفي مقتصـرة علـى مجعيـيت الشـبان املسـلمني والشـبان 
) . تروحييــة  –مجاليــة  –اجتماعيــة  –صــحية ( حيــث النشــأة واألهــداف الرتبويــة املســيحيني بالقــاهرة مــن 

وقـــد اعتمـــدت . ومـــا ميـــارس مـــن أجـــل ذلـــك مـــن عقـــد مـــؤمترات وإصـــدار جمـــالت تربويـــة وإنشـــاء مـــدارس 
الدراسة على حتليل البيانات واملعلومات املتاحة مـن خـالل الـربامج والوثـائق والسـجالت لوصـف مـا عليهـا 

 .طة هذه اجلمعيات برامج وأنش

- : أمههاوقد توصلت الدراسة إىل جمموعة من النتائج 
منـذ نشـأUا يف تربيـة الـنشء تربيـة اجتماعيـة سـليمة ، وعملـت علـى ختفيــف  تأسـهمت هـذه اجلمعيـا-1

 .العبء عن املدارس خاصة من الناحية الثقافية والرتوحيية 
ري ويكون ذلـك مؤشـرا هامـا للحكومـة لتلـتقط  تعرب عن االحتياجات احلقيقية للجماه هليةاجلهود األ -2

 .كل جهد أهلي وتدعمه وتتبناه حىت حتقق لشعبها أمانيه
قلــة املتطــوعني يف مصــر يف اجلمعيــات املختلفــة تعــود لقصــور الرتبيــة األخالقيــة والرتبيــة االجتماعيــة  إن-3

.م على احلياة اجلماعيةلة وتعويدهمما يتطلب االهتمام برتبية النشء تربية أخالقية سليمة منذ الطفو 
ن إإن اإلعانــــات احلكوميــــة للجمعيــــات ال تكفــــي وهــــي غــــري مالئمــــة للجهــــود العظيمــــة الــــيت تبــــذل و -4

.املفروض أن تزيد بزيادة األسعار حىت تكون مناسبة 

 )1( -:) 1994( دراسة صبحي شعبان علي شرف  -5

                                          
،  ، رســالة ماجســتري غــري منشــورة اجلمعيــات األهليــة يف جمــال تربيــة الشــباب أمينــة حممــد علــي األبــيض ، دراســة حتليليــة جلهــود) 1(

.1990كلية البنات ، جامعة عني مشس ، 
  ،
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ـــة الـــيت قا اإلســـهاماتهـــدفت هـــذه الدراســـة إىل التعـــرف علـــى  مـــت وتقـــوم Gـــا اجلمعيـــات الرتبوي
مبحافظـــة املنوفيـــة متتبعـــا التطـــور التـــارخيي هلـــذه اجلمعيـــات ، مـــع الرتكيـــز علـــى الوضـــع احلـــايل هلـــا ،  هليـــةاأل

ودراســـــة املشـــــكالت الـــــيت تعـــــوق هـــــذه اجلمعيـــــات يف حماولـــــة لوضـــــع بعـــــض املقرتحـــــات الـــــيت ترقـــــى Gـــــذه 
 . اإلسهامات

يف التعلـــيم مبصـــر وكـــذلك  هليـــةتـــاريخ اجلهـــود األ واعتمـــدت الدراســـة علـــى املـــنهج التـــارخيي لتتبـــع
، وذلــك بــالرجوع علــى الوثــائق والدراســات كمــا اعتمــدت الدراســة علــى املــنهج  هليــةتــاريخ اجلمعيــات األ

 هليـــةالرتبويـــة الـــيت تبـــذل مـــن قبـــل اجلمعيـــات األ اإلســـهامات و حتليـــلالوصـــفي حيـــث ســـعت إىل وصـــف 
وتقـــدمي جمموعـــة مـــن املقرتحـــات الـــيت تســـهم يف حـــل هـــذه  كالتشـــمبحافظـــة املنوفيـــة ومـــا يواجههـــا مـــن م

واملقابلة الشخصية والزيارات امليدانية وبنـاء االسـتبيان للتعـرف علـى  باإلحصاءاتاملشكالت ، باالستعانة 
 .ومعوقتها  اإلسهامات

 .املنوفيـةمبحافظـة  أهليـةمن العاملني يف مخس مجعيات  فرد ) 120(وقد متثلت عينة الدراسة يف 
 .مبحافظة املنوفية  هليةاأل من العاملني باإلدارات التابعة هلا اجلمعيات فرد ) 180 (و

مبحافظة املنوفيـة العديـد مـن اإلسـهامات الرتبويـة  هليةوقد توصلت الدراسة إىل أن للجمعيات األ
والـذي  حيث سامهت هذه اجلمعيـات يف تقـدمي العديـد مـن اخلـدمات الرتبويـة والتعليميـة وتـوفري مسـتلزماUا

يعترب من أمهها افتتاح دور احلضانة واملدارس اخلاصة ، ولكـن هنـاك العديـد مـن العقبـات الـيت تقـف حـائال 
حنـــو حتقيـــق دورهـــا الرتبـــوي ومـــن أهـــم هـــذه املعوقـــات ضـــعف التمويـــل وقلـــة إقبـــال  هليـــةأمـــام اجلمعيـــات األ

 .املتطوعني على العمل األهلي 

 )2(-): 1996(دراسة نادية محمد عبد المنعم  -6
Uــدف الدراســة إىل رصــد وحتليــل اجلهــود التعليميـــة للجمعيــات غــري احلكوميــة يف مرحلــة مــا قبـــل 

 .املدرسة االبتدائية وصوال على تصور مقرتح لتنشيط دور هذه اجلمعيات من خالل نتائج الدراسة 

الدراســة  عــدد اإلمجــايل لعينــةوقــد اعتمــدت الدراســة علــى املــنهج الوصــفي التحليلــي ، وقــد بلــغ ال
فـردا مـن مـديري املـدارس ووكالئهـا واملعلمـني والعـاملني مبـدارس مرحلـة )  102(مفردة من بينهم ) 162(

                                                                                                                        
، كلية  رسالة ماجستري غري منشورةصبحي شعبان علي فرج ، اإلسهامات الرتبوية للجمعيات األهلية مبحافظة املنوفية ، 11

.1994الرتبية باملنوفية ،
، مــن كتــاب  واقــع اجلهــود التعليميــة غــري احلكوميــة يف مرحلــة مــا قبــل املدرســة ومقرتحــات تنشــيطهابــد املــنعم ، ناديــة حممــد ع) 2(

دراسـة استكشـافية ، املركـز القـومي للبحـوث الرتبويـة –تنشيط دور اجلمعيات غـري احلكوميـة يف التعلـيم قبـل اجلـامعي 
 .  133،  72،ص ص 1996والتنمية ، شعبة حبوث التخطيط الرتبوي ، القاهرة ،

ة
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فــردا مــن )  60(مــا قبــل املدرســة االبتدائيــة التابعــة للجمعيــات غــري احلكوميــة مبحــافظيت القــاهرة واجليــزة ،و
 .أعضاء جمالس اإلدارة باجلمعيات غري احلكومية 

- :راسة للعديد من النتائج من أمهها وقد توصلت الد
باإلضافة إىل نقص االمكانات املادية واخنفـاض الكفايـة املهنيـة القصور النوعي يف مؤسسات الطفولة -1

. للمعلمات
.عدم وجود أهداف تربوية حمددة تلتزم Gا اجلمعيات يف العمل مبرحلة رياض األطفال-2
ب العلميـة والرتبويـة الـيت نصـت عليهـا القـرارات الوزاريـة إتباع أسـاليب يف توجيـه الطفـل خمالفـة لألسـالي-3

. الصادرة عن وزارة الرتبية والتعليم 
تعــدد وازدواج صــور الرقابــة علــى اجلمعيــات غــري احلكوميــة جعــل اســتقالل هــذه اجلمعيــات يف الوجــود -4

.النظري فقط 
ــــاج إىل التطــــوير لتضــــخ-5 ــــة يف مصــــر حيت ــــات غــــري احلكومي م اجلهــــاز القــــائم اهليكــــل التنظيمــــي للجمعي

.باإلشراف وتعدد مكوناته بشكل ال يتسق مع حقيقة االحتياجات ومتطلبات التنمية 
.م الوسائل لنجاح مشروعات التعليمالقصور يف توسيع جماالت املشاركة الشعبية باعتبارها من أه-6

 )1(-) : 1996(دراسة فؤاد أحمد حلمي  -7
آلليــات املطلــوب إقرارهــا لتفعيــل دور اجلهــود غــري Uــدف الدراســة إىل الوقــوف علــى األســاليب وا

 .التعليمي املبذول يف هذا ا3ال احلكومية يف جمال التعليم األساسي وزيادة مساحة مشاركتها يف اجلهد

- :لذلك حاولة الدراسة اإلجابة عن األسئلة اآلتية 
؟ما املساحة اليت تشغلها اجلهود غري احلكومية يف جمال التعليم األساسي -1
ما مظاهر متيز جهود بعض اجلمعيـات غـري احلكوميـة يف جمـال التعلـيم األساسـي ؟ ومـا األسـباب وراء -2

هذا التميز ؟
ما مظاهر تدين جهود بعض اجلمعيات غري احلكومية يف جمال التعليم األساسي ؟  -3
ما املعوقات اليت حتد من أنشطة اجلمعيات غري احلكومية يف جمال التعليم األساسي ؟-4
التعليم األساسي ؟جمال املقرتحات اليت ميكن من خالهلا زيادة فاعلية اجلهود غري احلكومية يف  ما-5

مـدير ( فردا من )  124(واستخدمت الدراسة املنهج الوصفي التحليلي ،و بلغت عينة الدراسة 
)  90( ، وكـذلك  هليـةموزعـة علـى مـدارس التعلـيم األساسـي التابعـة للجمعيـات األ) مدرس  –وكيل  –

                                          
.234، 134،ص ص  مرجع سابقفؤاد أمحد حلمي ، ) 1(
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مجعيــة موزعــة علــى اإلدارات ) 19(والــيت بلــغ عــددها  هليــةعضــوا مــن أعضــاء جمــالس غــدارة اجلمعيــات األ
 .االجتماعية حملافظيت القاهرة واجليزة 

- :وقد توصلت الدراسة إىل جمموعة من النتائج من أمهها 
مدة مـن طبيعـة أنشـطة إن مدارس التعليم األساسي التابعة للجمعيات غري احلكومية هلا أهدافها املست-1

تلــك اجلمعيــات ، وتســعى لتحقيقهــا ،وأن هــذه األهــداف تتحقــق بالفعــل يف بعــض اجلمعيــات ،مثــل 
 ) مسيحي  –إسالمي ( ترسيخ التوجه الديين 

إن هنـــاك انفصـــاال بـــني إدارة اجلمعيـــة ، ومـــدارس التعلـــيم األساســـي الـــيت تتبعهـــا ، ممـــا جيعـــل أشـــراف -2
.كلي اجلمعية ال يتعدى األشراف الش

ماعيــــــة علــــــى املــــــدارس التابعــــــة إشــــــراف اإلدارات االجتماعيــــــة التابعــــــة لــــــوزارة الشــــــئون االجت بغيــــــا-3
.للجمعيات ، واقتصاره على إدارات اجلمعيات 

ثبت أن مدارس التعليم األساسي التابعة للجمعيات غري احلكومية تقـدم خـدمات متميـزة لكنـا تـرتبط -4
ة اجلمعيــة أو أحـد أعضــائها ممـن هلــم اهتمامـات بقضــايا يف الغالـب بشــخص وكفـاءة رئــيس جملـس إدار 

ـــاب الشـــخص أو . التعلـــيم  ـــه االســـتمرارية عنـــد غي ـــا مـــا ال يتحقـــق ل ويالحـــظ أن هـــذا االهتمـــام غالب
. ماألشخاص املشار إليه

رأى أفراد العينة أن مرحلة رياض األطفال تـرتبط علـى حـد كبـري بـالتعليم األساسـي ممـا يسـتتبع ضـرورة -5
.معيات اليت تقدم خدمة التعليم األساسي Gا ، وتوفريها كمدخل متهيدي لتلك املدارس اهتمام اجل

 )1(-) :1996( دراسة نبيل عبد الخالق متولي  -8
- :هدفت الدراسة إىل تقدمي اإلجابة عن تساؤل رئيسي وهو 

مـــن  كيـــف ميكـــن تنشـــيط دور اجلمعيـــات غـــري احلكوميـــة يف التعلـــيم الثـــانوي ؟ والـــذي يتفـــرع منـــه
- :أسئلة فرعية واليت تتمثل يف 

 ؟والتعليم الثانوي على وجه اخلصوصما واقع نشاط اجلمعيات غري احلكومية يف التعليم بشكل عام -1
ما عوامل متيز بعض اجلمعيات غري احلكومية وتعثر البعض اآلخر منها ؟-2
ما املعوقات اليت حتول دون ازدهار أنشطة تلك اجلمعيات ؟-3

                                          
، مـن   واقع اجلهود التعليمية للجمعيات غـري احلكوميـة يف مرحلـة التعلـيم الثـانوي ومقرتحـات تنشـيطهانبيل عبد اخلالق متويل، ) 1(

ية ، املركـز القـومي للبحــوث دراســة استكشـاف–كتـاب تنشـيط دور اجلمعيـات غـري احلكوميــة يف التعلـيم قبـل اجلـامعي 
.236،262،ص ص  1996الرتبوية والتنمية ، شعبة حبوث التخطيط الرتبوي ، القاهرة ،

ث
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التعلــيم الثـانوي علـى وجــه  ت الكفيلــة بتنشـيط دور اجلمعيـات غــري احلكوميـة يف جمـالمـا أهـم املقرتحـا-4
؟اخلصوص

- :، وكان من أهم نتائجها ما يلي املنهج الوصفي التحليلي  الدراسة توقد استخدم
املوجهـــة إىل التعلـــيم الثـــانوي مقارنـــة بـــاجلهود املوجهـــة ملراحـــل التعلـــيم مـــا قبـــل  هليـــةتـــدين اجلهـــود األ-1

.عي األخرى اجلام
. أهليةضعف االهتمام باحلركة التطوعية اليت تعترب احملرك األساسي لنجاح أي جهود  -2
. هليةكثرة القيود واللوائح والتشريعات اليت تبسط هيمنتها على العمل اإلداري للجمعيات األ-3
 ا3تمــع احمللــي عــن املشــاركة بفاعليــة يف العمليــة التعليميــة والرتبويــة يف هليــةعــزوف بعــض اجلمعيــات األ-4

بسـبب ضــعف مصــادر التمويــل ، وصـعوبة حصــول اجلمعيــات علــى موافقـة وزارة الرتبيــة والتعلــيم علــى 
.تراخيص إنشاء مدارس جديدة 

 )1( -): 1996( دراسة فتحي مصطفى رزق  -9
- :حتددت أهداف الدراسة يف األيت 

هن ، واجلهـــود املبذولـــة ملواجهتهـــا عـــرض صـــورة متكاملـــة األبعـــاد لواقـــع مشـــكلة األميـــة يف الوقـــت الـــرا-1
 .ودور اجلمعيات غري احلكومية يف تلك اجلهود 

التعــرف علــى املعوقــات الــيت حتــول بــني تلــك اجلمعيــات وبــني مســامهتها بدرجــة أفضــل وأكــرب يف هــذا -2
.ا3ال 

عــرض لــبعض املقرتحــات الــيت مــن شــأ�ا أن تــؤدي إىل تنشــيط دور تلــك اجلمعيــات ، وزيــادة فعاليتهــا -3
 .لمسامهة يف التصدي ملشكلة األمية يف مصر ل

وقــد اعتمــدت الدراســة علــى املــنهج الوصــفي التحليلــي ، وقــد بلــغ العــدد اإلمجــايل لعينــة الدراســة 
مــن املســئولني عــن النشــاط األهلــي بــوزارة الشــئون االجتماعيــة ومــديراUا وإداراUــا  ) 77(مفــردة ،)  215(

مــــن القــــائمني )  65(مــــن أعضــــاء جمــــالس إدارات اجلمعيــــات ، و)  50( و. مبحــــافظيت القــــاهرة واجليــــزة 
 .من املسئولني باهليئة العامة حملو األمية وتعليم الكبار )  23( بالتدريس بفصول حمو األمية ، و

- :وقد توصلت الدراسة للعديد من النتائج من أمهها 

                                          
، مـن كتـاب  واقع اجلهود التعليمية للجمعيات غري احلكومية يف جمـال حمـو األميـة ومقرتحـات تنشـيطهافتحي مصطفى رزق ، ) 1(

دراسـة استكشـافية ، املركـز القـومي للبحـوث الرتبويـة  –قبـل اجلـامعي تنشيط دور اجلمعيات غـري احلكوميـة يف التعلـيم 
.264،343،ص ص  1996والتنمية ، شعبة حبوث التخطيط الرتبوي ، القاهرة ،
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يف مصـــر  هليـــةيـــات األم املـــنظم لعمـــل اجلمع1964لســـنة )  32(مالئمـــة القـــانون احلـــايل رقـــم  معـــد-1
 .للمتطلبات احلالية لزيادة فاعلية نشاط اجلمعيات غري احلكومية ورفع كفاءUا يف جمال حمو األمية 

.عدم توافر بيانات إحصائية كافية ودقيقة لكافة جوانب مشكلة األمية -2
. هليةقلة املوارد املتاحة للجمعيات األ -3
وعـــدم كفايـــة الـــدورات   يا للعمـــل بفصـــول حمـــو األميـــة ، عــدم تـــوافر املدرســـني املـــؤهلني علميـــا ونفســـ -4

.التدريبية 
عدم إقبال األميني على االلتحـاق بفصـول حمـو األميـة وخصوصـا يف املنـاطق الريفيـة والبدويـة وخاصـة  -5

.اإلناث نتيجة لبعض العادات والتقاليد بتلك الناطق 
واخلــربات بــني   تســتفادة مــن اإلمكانيــاعــدم التنســيق بــني اجلمعيــات العاملــة يف جمــال حمــو األميــة لال -6

.كل مجعية وأخرى 

 )1( -:آل علي  ددراسة آمنة خليفة محم - 10

- :Uدف هذه الدراسة إىل 
 .دراسة الواقع الثقايف والتعليمي للمرأة يف اإلمارات -1
.دراسة أهداف اجلمعيات النسائية ، وما هلا من أنشطة يف جمتمع اإلمارات العربية املتحدة-2
.قوف على األنشطة الثقافية والتعليمية اليت متارسها اجلمعيات النسائية الو -3
الكشــف عــن الصــعوبات واملعوقــات الــيت تعــرتض اجلمعيــات النســائية ، وحتــول دون حتقيــق األهــداف -4

.واألنشطة فيها 
وضـــع تصـــور مســـتقبلي لألهـــداف واألنشـــطة للجمعيـــات النســـائية علـــى حنـــو خيـــدم األهـــداف العامـــة -5

. جمتمع اإلمارات العربية املتحدة للمرأة يف
وقد اسـتخدمت الدراسـة املـنهج الوصـفي التحليلـي ، للوقـوف علـى البيانـات واملعلومـات املطلوبـة 

أمـــا .بغيــة رســم تصـــور مســتقبلي ملــا ينبغـــي أن تكــون عليــه هـــذه اجلمعيــات .وحتليلهــا الســتخالص الواقـــع 
 :األدوات اليت استخدمتها الدراسة فهي 

 .ن يطبق عن طريق املقابلة الشخصية لعينة من املستفيدات من أنشطة اجلمعيات النسائيةاستبيا -أ 
والت عــن أنشــطة اجلمعيــات اســتبيان يطبــق عــن طريــق املقابلــة الشخصــية لعينــة مــن املــديرات واملســئ –ب 

 .النسائية

                                          
، دراسـة تقومييـة–الـدور التعليمـي والثقـايف للجمعيـات النسـائية بدولـة اإلمـارات العربيـة املتحـدة آل علي ، دآمنة خليفة حمم) 1(

. م  1996اإلمارات العربية املتحدة ، جلنة التعريب والتأليف والرتمجة والنشر ، جامعة 
،
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ع اجلمعيـات مقابالت شخصية مـع بعـض املسـئولني يف األجهـزة واملؤسسـات احلكوميـة الـيت تتعـاون مـ -ج
 .النسائية 

 .ومتثلت عينة البحث يف ست مجعيات نسائية بدولة اإلمارات العربية املتحدة 

- :وقد توصلت الدراسة إىل جمموعة من النتائج متثلت يف 
عــدم إقبــال املواطنــات مــن أصــحاب املــؤهالت العليــا وذوات اخلــربة يف ا3ــال االجتمــاعي علــى العمــل -1

 .عمل يف وزارات أخرى كالرتبية والتعليم والشئون االجتماعية يف اجلمعيات وتفضيلهن ال
إن القائمــات علــى إدارة اجلمعيــات غــري مســتوعبات إىل حــد كبــري للبنيــة االجتماعيــة واالقتصــادية يف -2

ا3تمــع احلــايل لإلمــارات وللــدور احليــوي الــذي جيــب أن تضــطلع بــه اجلمعيــات يف تلــك املرحلــة اهلامــة 
. جتماعي واالقتصادي للدولة من مراحل التطور اال

هنــاك بعــض الصــعوبات الــيت تعــرتض أهــداف اجلمعيــات وهــي قلــة عــدد القائمــات علــى واألنشــطة ، -3
ضــعف الــدعم املــادي ، ضــعف وعــي املــرأة للمشــاركة يف األنشــطة ، ضــعف مســتوى القائمــات علــى 

. ية االجتماعية األنشطة ، ضعف العمل التطوعي ، التعارض بني أنشطة اجلمعيات ومراكز التنم

 ) 1(-) : 2001( دراسة سامح جميل عبد الرحيم  -11
- :Uدف الدراسة إىل اإلجابة عن األسئلة التالية 

 ما دواعي وأسباب تنشيط الدور األهلي غري احلكومي عامليا وإسالميا وحمليا ؟-1
ما تاريخ ا3تمع املدين يف مصر ؟-2
كومية يف جمال التعليم يف مصر ؟وغري احل هليةاأل ةما دواعي وأمهية املشارك-3
يف التعليم يف مصر ؟ هليةما تاريخ املشاركة األ-4
يف مدينــــة ملــــوي مبحافظــــة املنيــــا مــــن حيــــث حجمــــه  هليــــةمــــا واقــــع اجلهــــود التعليميــــة للجمعيــــات األ-5

ومقوماته واملقرتحات الالزمة للنهوض به ؟
واقتصـرت الدراسـة  .ة أحـد طرقـه وقد استخدمت الدراسة املنهج الوصفي الذي متثل دراسة احلالـ

وكـان .مبدينـة ملـوي مبحافظـة املنيـا ومتثلـت أداة الدراسـة يف املقابلـة غـري املقننـة  هليـةعلى دور اجلمعيـات األ
- :من أهم نتائج الدراسة ما يلي 

                                          
مدينـة ملــوي ،  –دراسـة حالــة  –سـامح مجيــل عبـد الــرحيم ، املشـاركة األهليــة يف التعلـيم عــن طريـق املنظمــات غـري احلكوميــة ) 1(

، ص 2001لرابــع عشــر ، العــدد الثالــث ، ينــاير ، كليــة الرتبيــة باملنيــا ، ا3لــد اجملــة البحــث يف الرتبيــة وعلــم الــنفس
. 279- 239ص 

ص



252

مــــن قلــــة عــــدد مــــن زاويــــة املشــــاركة يف التعلــــيم كمــــا يظهــــر مدينــــة ملــــوي  يف هليــــةضــــعف اجلهــــود األ-1
 .العاملة يف جمال التعليم  هليةاجلمعيات األ

املشاركة يف التعليم حنو املراحل األوىل للتعليم ، Gدف السعي للربح حيـث تقـل  هليةاحنياز اجلهود األ-2
.التكلفة االستثمارية وتكلفة التشغيل يف هذه املراحل الدنيا من التعليم 

يف ملـوي ، لـيس مقارنـة باملـدارس  هليةسوء اخلدمات التعليمية يف املدارس اليت تقوم Gا اجلمعيات األ-3
احلكومية ولكن بالقياس إىل معايري اجلودة كمـا حتـددها الدراسـات والقـوانني مـن عـدة جوانـب ، وهـو 

الــــــربح ، وقــــــد يفســــــر أيضــــــا بضــــــعف الرقابــــــة واإلشــــــراف ، وتضــــــارب  إىلأمــــــر قــــــد يفســــــر بالســــــعي 
.االختصاصات

 -:التعليق على الدراسات السابقة 
الباحـــث للدراســـات الســـابق ، يالحـــظ أ�ـــا مجيعـــا اتفقـــت يف تناوهلـــا ملوضـــوع مـــن خـــالل عـــرض 

، ولكنهـا اختلفـت يف الزاويـا الـيت مت تنـاول املوضـوع مـن  هليـةاإلسهامات الرتبوية والتعليمية للجمعيـات األ
هـذا الـدور بتنـاول  ميف تعليم املرأة ، ومنها ما قا هليةخالهلا ، فمنها الذي اهتم بدراسة دور اجلمعيات األ

، وقــد اتفقــت مجيعــا يف عــرض جمموعــة مــن  معينــة يف تربيـة الشــباب أو يف حمــو األميــة أو يف مرحلــة تعليميــة
 .التصورات واملقرتحات اليت مت من خالهلا معاجلة مشكلة الدراسة 

لذلك سوف يقـوم الباحـث بعـرض جلوانـب االتفـاق واالخـتالف بـني الدراسـة احلاليـة والدراسـات 
ها ، مع عرض جلوانب االستفادة من هذه الدراسات يف الدراسة احلالية ، وذلك علـى النحـو السابق عرض

- :التايل 

 -:جوانب اتفاق الدراسة الحالية مع الدراسات السابقة : أوال 
- :وتتمثل يف 

 .كموضوع للدراسة   هليةاألتناوهلا لالسهمات التعليمية والرتبوية للجمعيات -1
.التحليلي  استخدامها للمنهج الوصفي-2
.يف ا3تمع  هليةالتأكيد على أمهية الدور الرتبوي للجمعيات األ-3
. هليةحماولة التعرف على معوقات الدور الرتبوي للجمعيات األ-4

 
- :جوانب اختالف الدراسة الحالية مع الدراسات السابقة : ثانيا 

ا فهـي تتنـاول فئـة األطفـال املعـوقني ختتلف الدراسة احلالية مع الدراسـات السـابقة يف الفئـة الـيت تتناوهلـ-1
.مبرحلة رياض األطفال 
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ختتلف الدراسة احلالية مع الدراسات السابقة يف حدود الدراسة حيـث اقتصـرت الدراسـة احلاليـة علـى -2
.اليت تقدم خدماUا لألطفال املعوقني مبرحلة رياض األطفال  هليةاجلمعيات األ

ابقة يف عينـة الدراسـة حيـث متثلـت عينـة الدراسـة احلاليـة يف ختتلف الدراسـة احلاليـة مـع الدراسـات السـ-3
ريــــاض األطفــــال املعــــوقني وعينــــة مــــن أعضــــاء جمــــالس إدارة اجلمعيــــات  إداريــــات ومعلمــــاتعينــــة مــــن 

.والعاملني Gا 
ختتلـــف الدراســـة احلاليـــة مـــع الدراســـات الســـابقة يف زاويـــة تناوهلـــا ملوضـــوع الـــدور الرتبـــوي للجمعيـــات -4

.هليةاأل

- :أوجه االستفادة من الدراسات السابقة : ثالثا
 .استفاد الباحث من الدراسات السابقة يف صياغة مشكلة الدراسة -1
.أفادت الدراسات السابقة الباحث يف حتديد منهج الدراسة -2
.ساعدت الدراسات السابقة الباحث يف اختيار وإعداد أدوات الدراسة  -3
 التعــرف علــى بعــض األدوار الرتبويــة الــيت تســهم Gــا اســتفاد الباحــث مــن بعــض الدراســات الســابقة يف-4

. هليةاجلمعيات األ
اســــتفاد الباحــــث مــــن بعــــض الدراســــات الســــابقة يف التعــــرف علــــى بعــــض املعوقــــات الــــيت قــــد تعــــوق -5

.عن أداء دورها الرتبوي  هليةاجلمعيات األ
وصــيات الــيت ميكــن يف تفســري النتــائج واقــرتاح بعــض الت الســابقة اســتفاد الباحــث مــن بعــض الدراســات-6

 .من خالهلا معاجلة مشكلة الدراسة 

 )1(  .Davis,D)1987(دراسة  -1
 ،ومية ملساعدة النظام اإلداري Gاتناولت هذه الدراسة مشاركة أولياء األمور يف املدارس احلك

 :واستهدفت اإلجابة عن األسئلة اآلتية
ألولياء األمور واملواطنني بالبيئة احمليطة باملدرسة  –داخل املدرسة  –ن ما السلطة اليت جيب أن تكو -1

 ملساعدة املسئولني اإلداريني Gا ؟ 
ما حجم الفرص املتاحة ألولياء األمور للمشاركة يف أعمال املدرسة ؟22
كيف حيدد أولياء األمور واملواطنني دورهم داخل املدرسة ؟33
ء األمور وحتد من مشاركتهم يف النظام اإلداري ؟ما أهم املشكالت اليت تواجه أوليا44

                                          
(1) Davis, d.: Parent Involvement In Public Schools Opportunities For 

Administrators. Education And Urban Society VOL, 19, NO,2, Sage 
Publications Inc 1987 P.13.
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كيف ميكن ألولياء األمور املشاركة يف مواجهة املشكالت اليت تعوق العملية التعليمية ؟55
- :من أمههاوقد توصلت الدراسة إىل جمموعة من النتائج 

لـك يف التخطـيط أو أن تدخل أولياء األمور يف صنع القرار يؤثر اجيابيا يف تعليم أطفـاهلم سـواء كـان ذ-1
وضع السياسات أو يف صنع القرار الذي يتعلق بامليزانية وتوزيعهـا علـى أوجـه اإلنفـاق املختلفـة داخـل 
املدرســة أو املشــاركة يف عمليــة التــدريس ذاUــا أو املســامهة يف تطــوير املنــاهج الدراســية وغــري ذلــك مــن 

 .األعمال الالزمة لقيام املدرسة بأدوارها املختلفة 
كمدرســـــــني أو كمعــــــدين للمـــــــواد أو تـــــــدبري بعـــــــض مــــــدارس منطقـــــــتهم  ســــــاعدة أوليـــــــاء األمـــــــور مإن -2

االحتياجـــات املاديـــة للمدرســـة يســـهم بشـــكل غـــري مباشـــر يف تـــوفري أوجـــه إنفـــاق عديـــدة حتتـــاج إليهـــا 
.العملية التعليمية وتؤثر على فاعليتها داخل املدرسة 

,Abdel Hady )1991( دراسة -2 M. )1(

لدراســة منوذجــا مقرتحــا للمشــاركة الشــعبية يف التعلــيم العــام يف مصــر ، وســعت إىل تناولــت هــذه ا
بنــاء منــوذج للمشــاركة احملليــة يف إدارة التعلــيم العــام يف مصــر ، حماولــة التعــرف علــى اجتاهــات أوليــاء األمــور 

بفاعليــة مــن  جتــاه املشــاركة احملليــة يف غــدارة التعلــيم ، حــىت ميكــن توجيههــا الوجهــة الصــحيحة الســتخدامها
 .خالل النموذج اإلداري املقرتح 

ولتحقيــق هـــذه األهـــداف اســـتخدمت الدراســة املـــنهج الوصـــفي ، مطبقـــة اســتبانة علـــى عينـــة مـــن 
أوليــاء أمــور تالميــذ بعــض مــدارس التعلــيم العــام مبحافظــة اجليــزة وتوصــلت الدراســة إىل وضــع منــوذج إداري 

 :مقرتح يتضمن األيت 
ة والتعليم يف تأكيد احلاجة إىل مشاركة أولياء األمور والتوسـع يف مسـئوليتهم أن تشارك وزارة الرتبي 

حنو التعليم عن طريق إعطاء ويل األمر دورا فعاال يف صنع القرار ، علـى أن يتلقـى اإلداريـون بـرامج تدريبيـة 
ملشــــاركة يف املشــــاركة الشــــعبية وذلــــك ملســــاعدUم علــــى التعامــــل احلســــن مــــع أوليــــاء األمــــور أثنــــاء عمليــــة ا

بقضــايا املدرســة ، واملشــاركة  إلعالمهــمواعتبــارهم عنصــرا أساســيا يف هــذه العمليــة ، واالتصــال املباشــر Gــم 
باملدرسـة  اإلدارييف التخطيط لألنشطة االجتماعية اليت ميكن مـن خالهلـا تـدعيم املشـاركة الشـعبية للنظـام 

،  اآلخـرينمتـع باحملادثـة مـع أوليـاء األمـور مثـل الت األمـورحبيث تتضـمن هـذه األنشـطة صـورا جلـذب أوليـاء 
 . التجول يف املبىن املدرسي للتعرف على حمتوياته وأمهيته الرتبوية و ،  أبنائهممقابلة مدرسي 

 )1( David Devraj Kumar) 2000(سة درا-3

                                          
(1) Abdel Hady , M. : A Suggested Model for Community Participation of 

Public Education In Egypt, Unpublished Doctoral Dissertation, 
University of Pittsburg , U .S. A. 1991.
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هدفت هذه الدراسة إىل التعرف على دور املؤسسات غري احلكومية يف القيام بالدراسات وتقدمي  
 . األمريكيةستشارات لالرتقاء بالسياسة الرتبوية يف الواليات املتحدة اال
املقابالت ومراجعة وثائق وقد اعتمدت هذه الدراسة على املنهج الوصفي ومتثلت أدواUا يف  

 .باعتبارها مؤسسة رائدة يف هذا ا3ال نبواشنطواقتصرت عينة الدراسة على مؤسسة بروكنجز . األرشيف
 :الدراسة إىل جمموعة من النتائج من أمهها وقد توصلت  

كــان ملنظمــة بروكنجــز دور فعــال مــن خــالل قيامهــا باألحبــاث الــيت تتعلــق بالسياســة الرتبويــة بالواليــات -1
م وقــد متكنــت هــذه املنظمــة يف ذلــك الوقــت مــن تســليط الضــوء 1936املتحــدة األمريكيــة منــذ عــام 

 .حية والربامج الرتفيهية على أمهية العالقة بني الرتبية والرعاية الص
م حــني لفتـت االنتبــاه إىل الـنقص الفــادح 1966تزايـد دور هــذه املؤسسـة جتــاه السياسـة الرتبويــة سـنة -2

.يف متويل املدارس والرقابة غري الفاعلة وعدم كفاية الدراسات اإلحصائية يف جمال التعليم 
بــربط ســات الرتبويــة إىل االهتمــام قامــت هــذه املؤسســة مــن خــالل دراســاUا بــدور فعــال يف دفــع السيا-3

 .التعليم باالقتصاد احلر 
مـا زالــت مؤسســة بروكنجــز تقـوم بــدور فعــال جتــاه السياســة الرتبويـة بالواليــات املتحــدة األمريكيــة علــى -4

الــرغم مــن أن اهتمامهــا كــان ينصــب قبــل الثمانينيــات علــى املرحلــة اجلامعيــة إال أ�ــا بعــد ذلــك بــدأت 
.حليت التعليم األساسي والثانويوجهت أنشطتها إىل مر 

 

 (2)Peter Crampton, and others (2001) دراسة -  4
القطــاع الغــري حكــومي الــذي ( القطــاع الثالــث  دور هــدفت هــذه الدراســة إىل التعــرف علــى تطــور

 .يف العناية األساسية بالفئات الضعيفة يف نيوزيلندا ) ال يهدف إىل الربح 

                                                                                                                        
(1) David Devraj Kumar, A study of education policy research at the Brookings 

Institution, Florida Atlantic University, College of Education, USA, 
higher education policy 13 ( 2000) 303- 317. 

(2) Peter Crampton, and others,  Third sector primary care for vulnerable 
populations, Social Science &Medicine 53 Department of Public 
Health, Wellington School of Medicine &Health Services Research 
Centre, Wellington, New Zealand (2001)1491 .1502, , 
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حتليـل سياسـة القطـاع الثالـث يف نهج التـارخيي التـوثيقي يف وصـف و لى املوقد اعتمدت الدراسة ع
تقــدمي العنايــة األساســية وقــد ارتكــزت الدراســة يف ســبيل ذلــك علــى الدراســات الســابقة املشــاGة والوثــائق 

ومتثلـت عينــة الدراســة يف .والكتـب وســجالت األرشـيف ومقــابالت األشــخاص املسـئولني والتقــارير الســنوية
 .منظمة من منظمات القطاع الثالث يف نيوزيلندا  مخسة عشر

وقد توصلت الدراسة إىل أن هناك دور فعال للقطاع الثالـث يف تـوفري اخلـدمات الـيت يـتم جتاهلهـا 
ــــدأ هــــذا القطــــاع يف تــــوفري اخلــــدمات الطبيــــة الشــــاملة  مــــن قبــــل املؤسســــات احلكوميــــة أو الرحبيــــة ، فقــــد ب

م ، ففـــــي عـــــام 1994وتبلــــور هـــــذا الـــــدور بشــــكل واضـــــح يف عــــام ومتعلقاUــــا منـــــذ بدايــــة الثمانينـــــات ، 
م أسس احتاد موفري اخلدمات الصحية والذي عمل على تقدمي اخلدمات الصحية لقطاعـات مـن 1994

هــذا  مالبشــر يف املنــاطق األقــل حظــا يف احلصــول علــى تلــك اخلــدمات ، كمــا أشــارت الدراســة إىل اصــطدا
 . حملتاجيها  اخلدماتمؤسساته ملساعدUا على توفري القطاع بفشل السياسة الرمسية يف دعم 

 -:التعليق على الدراسات السابقة 
مـن خــالل عــرض جمموعـة الدراســات األجنبيــة السـابقة ميكــن للباحــث أن يتعـرض يف اجلــزء التــايل 
لكال من جوانب اتفاق واخـتالف الدراسـة احلاليـة مـع الدراسـات السـابقة باإلضـافة لعـرض بعـض جوانـب 

- :فادة منها يف موضوع الدراسة احلالية وذلك على النحو التايل االست

- :جوانب اتفاق الدراسة الحالية مع الدراسات السابقة  -:أوال 
 .اتفقت الدراسة احلالية مع الدراسات السابقة يف جمال الدراسة -1
.الدراسات السابقة يف أداة الدراسة بعض اتفقت الدراسة احلالية مع -2
احلاليــة مــع الدراســات الســابقة يف تأكيــدها علــى أمهيــة دور اجلهــود األهليــة يف خدمــة  اتفقــت الدراســة-3

 .قضايا ا3تمع بصفة عامة والقضايا الرتبوية بصفة خاصة 
اتفقت الدراسة احلالية مع بعض الدراسات السابقة يف تناوهلا لبعض معوقـات دور اجلمعيـات األهليـة -4

. 
- :لحالية مع الدراسات السابقة جوانب اختالف الدراسة ا -:ثانيا 

- :وتتمثل جوانب االختالف يف األيت 
من حيث تناوهلا ملوضوع اجلمعيات األهلية ، حيث اهتمـت الدراسـة احلاليـة بـدور اجلمعيـات األهليـة -1

 .يف تربية الطفل املعوق 
طفـــال بالنســبة لعينـــة الدراســـة حيـــث متثلـــت عينـــة الدراســـة يف عينـــة مـــن إداريـــات ومعلمـــات ريـــاض األ-2

.املعوقني التابعة للجمعيات األهلية وعينة من أعضاء جمالس إدارة  هذه اجلمعيات والعاملني Gا 



303

.من حيث أهداف الدراسة -3
- :السابقة  جوانب استفادة الدراسة الحالية من الدراسات-:ثالثا 

 .التعرف على أمهية دور اجلمعيات األهلية يف خدمة قضايا ا3تمع -1
ى حاجــة ا3تمعــات املختلفــة للخــدمات الــيت تقــدمها اجلمعيــات واملؤسســات الغــري التعــرف علــى مــد-2

. حكومية وخاصة للفئات الضعيفة واحملرومة 
.التعرف على أمهية دور اجلهود الشعبية يف دعم العملية التعليمية باملؤسسات التعليمية احلكومية -3
.هلية يف خدمة قضايا ا3تمع حتديد بعض األدوار اليت ميكن أن تقوم Gا اجلمعيات األ-4
.  التعرف على بعض معوقات دور اجلمعيات األهلية يف تقدمي خدماUا -5

 -:الدراسة مصطلحاتت
 :الدور -1

جمموعــة مــن األنشــطة الــيت تقــوم Gــا اجلمعيــة مــن خــالل " يعــين الــدور يف جمــال اجلمعيــات األهليــة 
ضــوء عالقتهــا بالبيئــة مــن جانــب ومــدى قيــام مشــروعاUا ،لتحقيــق أغراضــها الــيت أنشــئت مــن أجلهــا ،يف 

 )1(".العاملني Gا بوظائفهم من جانب آخر 

 

 

- :الجمعيات األهلية -2
 منظمــــة ولــــوائح مؤسســــية مالمــــح ذات خاصــــة تطوعيــــة منظمــــات " بأ�ــــا األهليــــة اجلمعيــــة تعــــرف

 . )2( "  فيها األفراد ولعضوية ، نشاطها 3االت وحمددة ، لعملـها

 الشــئون وزارة عليهــا تشــرف الــيت األهليـة املنظمــات إحــدى أ�ــا علـى األهليــة يــاتللجمع ينظــر كمـا
 مــا ملواجهــة املناســبة الوســيلة بأ�ــا لشــعورهم نتيجــة ، جمتمعــاUم يف بإنشــائها األهــايل قــام والــيت ، االجتماعيــة

                                          
دينــة دراســة مطبقــة علـى اجلمعيــة الشـرعية اإلســالمية يف م ،معيــات األهليـة يف تنميــة ا3تمـع، دور اجلأمحـد عبــد الفتـاح نــاجي )1(

ص       ،1985االجتماعيـة، جامعـة حلـوان، ، قسـم تنظـيم ا3تمـع، كليـة اخلدمـة منشـورة رسالة ماجستري غـري، املنيا
204.

. 89ص )  1981املصرية العامة للكتاب ،  الـهيئة: القاهرة ( ،  القوى االجتماعية يف الثورة العرابيةلطيفة سامل ، 22
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 ملنظمــاتا جهــود مــع الذاتيــة اجلهــود توحيــد طريــق عــن مشــكالت مــن يواجهونــه ومــا احتياجــات مــن يعانونــه
 .)1(  احلكومية

ـــه يف م1964 لســـنة ) 32 ( رقـــم املصـــري القـــانون يعرفهـــا و  ذات مجاعـــة كـــل " بأ�ـــا األوىل مادت
 مــن أو ، عشــرة عــن عــددهم يقــل ال طبيعيــني أشــخاص مــن تتــألف ، معينــة غــري أو معينــة ملــدة مســتمر تنظــيم

 . )2( مادي ربح على احلصول غري لغرض اعتباريني أشخاص

 هيئــات أ�ــا "علــى املعــوقني األطفــال برعايــة Uــتم الــيت األهليــة للجمعيــات النظــر ميكــن هفإنــ وبــذلك
 لســنة ) 32 ( رقــم األهليــة اجلمعيــات لقــانون طبًقــا مشــهرةو   االجتماعيــة الشــئون وزارة عليهــا تشــرف أهليــة

 وتعتمـد ، ئـاUمف مـن أكثـر أو لفئـة اخلدمات توفري بغرض املعوقني األطفال رعاية ميدان يف للعمل م 1964
 ."امليدان هذا يف التلقائي العطاء على قادرة جهود باعتبارها التطوعية اجلهود على براجمها تقدمي يف

- :تربية الطفل المعوق-3
 لالطفــ تســاعد الــيت اخلاصــة  الرتبويــة اخلــدمات كافــة تقــدمي خالهلــا مــن يــتم الــيت العمليــة تلــك هــي

 وجنـاح بسـعادة وجمتمعـه ذاتـه مـع فوالتكي إعاقته أثار على لتغلبل املناسبة السلوكيات اكتساب على املعوق
. 

 وبـرامج تسـهيالت من املعوقني لألطفال ويقدم يستخدم ما كل اخلاصة  الرتبوية باخلدمات يقصدو 
 يف يتخـذ ومـا ، وإعالميـة وثقافيـة وتأهيليـة واجتماعيـة ونفسـية وتعليميـة صحية رعاية وأساليب وأجهزة ومواد
 واســـتعداداUم طاقـــاUم وتنميـــة احتياجـــاUم لتلبيـــة وترتيبـــات وتـــدابري وإجـــراءات تشـــريعات نمـــ الشـــأن هـــذا

 مـن ومتكيـنهم ، مشـكالUم علـى والتغلب ، واالجتماعي الشخصي التوافق حتقيق على ومساعدUم املختلفة
 ويـدخل ، معهمجمـت حيـاة يف صـاحلني كمواطنني إمكاناUم حبسب واملشاركة ، طبيعية اجتماعية حياة ممارسة

 املؤسسـات مـن سـواء مباشـرة غـري أم مباشـرة بصـورة الفئـات هـذه ألفـراد يقـدم مـا كـل اخلـدمات هذه إطار يف
 .)(ة(والتطوعية احلكومية غري األهلية والتنظيمات اجلمعيات من أم ، احلكومية الرمسية

- :رياض األطفال-4

                                          
. 12، ص  ، مرجع سابقصبحي شعبان علي فرج 11
م بشأن اجلمعيات واملؤسسات اخلاصة 1964لسنة )  32( ون رقم وزارة الشئون االجتماعية ، إدارة العالقات العامة ، القان22

) . 1( ، مادة 
 .21ص  مرجع سابق ،املطلب أمني القريطي ،  عبد) 3(
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 دار وكـل رمسيـة مبدرسـة ملحقـة لفصـو  أو فصـل وكـل بـذاUا قائمة لألطفال تربوية مؤسسة كل" هي
 )1(". الرابعة سن بعد األطفال تقبل

 
 : الدراسة يف السري خطةة

الدراســـة حبيـــث تعطـــي يف النهايـــة إجابـــات لألســـئلة الـــيت أثارUـــا الدراســـة علـــى النحـــو  لجـــاءت فصـــو 
- :التايل 

ســـباب ، املفهـــوم والتصـــنيف واأل ثحـــول ماهيـــة إعاقـــة الطفـــل مـــن حيـــ األول لإلجابـــة عـــن التســـاؤل-1
 .") األسباب  –التصنيف  –املفهوم ( إعاقة الطفل " خصص الباحث الفصل الثاين وعنوانه 

لإلجابة عن التساؤل الثاين حول ماهية تربية الطفل املعوق مبرحلـة ريـاض األطفـال، خصـص الباحـث -2
 هــذا حيـث عـرض الباحـث يف" تربيـة الطفـل املعـوق مبرحلــة ريـاض األطفـال " الفصـل الثالـث وعنوانـه 

.الفصل دواعي تربية الطفل املعوق مبرحلة رياض األطفال وأسسها وحمدداUا 
ـــة عـــن التســـاؤل الثالـــث حـــول أهـــم متطلبـــات تربيـــة الطفـــل املعـــوق مبرحلـــة ريـــاض األطفـــال ، -3 لإلجاب

" مبرحلـــة ريـــاض األطفـــال  املعـــوق متطلبـــات تربيـــة الطفـــل" خصـــص الباحـــث الفصـــل الرابـــع وعنوانـــه 
رحلـــة ريـــاض األطفـــال والـــيت مبيف هـــذا الفصـــل متطلبـــات تربيـــة الطفـــل املعـــوق  حيـــث عـــرض الباحـــث

وأخــريا  وبأســرته وكــذلك متطلبــات تربيتــه الــيت تتصــل مبؤسســات ريــاض األطفــال بالطفــل ذاتــهتتصــل 
.املتطلبات اليت تتصل با3تمع 

ومـــدى احلاجـــة الطفـــل املعـــوق  ةلإلجابـــة عـــن التســـاؤل الرابـــع حـــول طبيعـــة اجلهـــود احلكوميـــة يف تربيـــ-4
اجلهــود احلكوميــة يف تربيــة الطفــل " فقــد خصــص الباحــث الفصــل اخلــامس وعنوانــه  هليــةللجهــود األ

حيـــث عـــرض الباحـــث يف هـــذا الفصـــل بعـــض جهـــود اهليئـــات "  هليـــةاملعـــوق واحلاجـــة إىل اجلهـــود األ
يف  هليـةاأل واملؤسسات احلكوميـة يف تربيـة الطفـل املعـوق مث وضـح بعـد ذلـك أمهيـة احلاجـة إىل اجلهـود

. بصفة خاصة مبرحلة رياض األطفال بصفة عامة والطفل املعوق تربية الطفل املعوق
وأمهيــة دورهــا يف تربيــة الطفــل املعــوق   هليــةلإلجابــة عــن التســاؤل اخلــامس حــول ماهيــة اجلمعيــات األ-5

يكــــل ونشــــأUا وتطورهــــا وعالقتهــــا بالدولــــة واهل هليــــةفقــــد قــــام الباحــــث بعــــرض مفهــــوم اجلمعيــــات األ
.وأمهية دورها يف تربية الطفل املعوق  اUاأهم مسالتنظيمي هلا ومتويلها و 

يف تربية الطفل املعـوق مبرحلـة ريـاض  هليةلإلجابة عن التساؤل السادس حول واقع دور اجلمعيات األ-6
حيـــث قـــام " الدراســـة امليدانيـــة ونتائجهـــا " األطفـــال فقـــد خصـــص الباحـــث الفصـــل الســـابع وعنوانـــه 

                                          
اهليئــة العامــة لشــئون املطــابع :القــاهرة ( م بشــأن إصــدار قــانون الطفــل1996لســنة 12، القــانون رقــم مجهوريــة مصــر العربيــة )1(

 . 23ص) 1996األمريية ، 
ع
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فــرد مــن )  102(علــى عينــة مــن  امنهمــ األوىلتطبــق االســتبانة  اســتبيانتصــميم صــحيفيت الباحــث ب
فـرد مـن )  76(رياض األطفـال املعـوقني ، وتطبـق االسـتبانة الثانيـة علـى عينـة مـن  إداريات ومعلمات

والعــــاملني Gــــا جبمهوريــــة مصــــر العربيــــة ، مث قــــام الباحــــث  هليــــةاألاجلمعيــــات  تجمــــالس إدارا أعضــــاء
. النتائج وحتليلها بتفسري

 هليــةاألللــدور الـذي ميكــن أن تقـوم بــه اجلمعيـات  حلإلجابـة عــن التسـاؤل الســابع حـول التصــور املقـرت -7
تصـور مقـرتح " يف تربية الطفل املعوق مبرحلة رياض األطفال خصص الباحـث الفصـل الثـامن وعنوانـه 

. "طفال يف تربية الطفل املعوق مبرحلة رياض األ هليةلدور اجلمعيات األ
تتفـق ومـا  أ�ـابعد عرض التصور املقرتح يف الفصل الثامن ، قدم الباحـث التوصـيات الـيت يعتقـد و  

توصلت إليه الدراسة من نتائج كما قـدم الدراسـات املقرتحـة الـيت تكمـل حلقـة الدراسـات يف هـذا ا3ـال ، 
   .مث عرض الباحث املراجع العربية واألجنبية اليت رجع إليها يف دراسته 
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 الفصل الثاني
 إعـاقـة الطفـل

 
 .مقدمـة  -
 .مفهـوم اإلعاقة  -
 .مفهـوم املعـوق  -
 .مفهـوم الطفل املعـوق  -
 .تصنيف األطفال املعوقني  -
 . أسباب إعاقة الطفـل  -
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-: مقدمـةة
يـــة وقـــد يتفـــاوتون يف قـــدراUم واســـتعداداUم اجلســـمية والنفســـية والعقل-األطفـــالومـــنهم -األفـــراد إن

ومنهـا  الفسـيولوجيةوتباين املؤثرات اليت تسهم يف تشكيل الكيان البشري،فمنها العوامـل  لتنوعيرجع ذلك 
فيهـا اإلنسـان، ومنهـا أيضـاً مـا يتعلـق  يعـيشالسيكولوجية، ومنها ما يتعلـق بالوراثـة، ومـا يتعلـق بالبيئـة الـيت 

 . بالظروف الطارئة اليت تلم به

املعوقني بأي شكل من أشكال اإلعاقة ليس موضوعاً طارئـاً أو مؤقتـاً  لاألطفافإن موضوع  ولذلك
من الناس دون الفئات األخرى وإمنا موضوع دائم يواجـه ا3تمـع أيـا كـان تقـدم هـذا ا3تمـع  بفئةأو خاصاً 

 العـــامل،فاإلعاقـــة ظـــاهرة بشــرية ظهـــرت منـــذ أقـــدم العصــور، ومـــا زالـــت موجــودة يف شـــىت أرجـــاء  تــأخره،أو 
 . )1(ل مستمرة ما بقيت اإلنسانيةوستظ

إال أن بعـــض املعتقـــدات غـــري الصـــحيحة وعـــدم الفهـــم اجليـــد  احلقيقـــةمـــن هـــذه  علـــى الـــرغم ولكـــن
 الـبعضيدفع النـاس أحيانـاً إىل النظـر إىل الطفـل املعـوق نظـرة خاطئـة، حيـث يعتقـد  اإلعاقةوالكايف ملفهوم 

األطفــال مــرض  شــلله، وهنــاك مــن يعتقــد بــأن مــرض أن الطفــل ولــد بعاهــة ليــدفع مثــن خطايــا ارتكبهــا أبــوا
يقــال يف جمتمعــات كثــرية أن  كمــاُمعــدي وبالتــايل فــإن هــؤالء يرفضــون اقــرتاب أطفالـــهم مــن طفــل مشــلول،  

شــيطان أو روح وقــد خيــاف النــاس هــؤالء  فــيهماألطفــال املصــابني بنوبــات الصــرع أو بعلــة عقليــة يتجســد 
 )2(.األطفال أو حيبسو�م أو يضربو�م

غــري املبنيــة علــى أســس علميــة  واالجتاهــاتاخلاطئــة واملعلومــات  لتصــوراتوا املعتقــداتهــذه   وكــل
لـــه الرتبيـــة اخلاصـــة بـــه، أبعدتـــه عـــن االنـــدماج يف النشـــاط  تـــوفرأضــرت كثـــرياً بالطفـــل املعـــوق فبـــدالً مـــن أن 

 .السليمةاالجتماعي بصورته 

 الطفـل غري املبنية على معرفة صـحيحة جعلـت تواالجتاهاباإلضافة إىل أن التصورات القبلية  هذا 
فيوجـــد كثـــري مـــن األطفـــال املعـــوقني يتســـولون  واالجتاهـــاتاملعـــوق نفســـه يســـلك حســـب تلـــك التصـــورات 

أي أن نظــرة ا3تمــع .  )3(وبــني الــتعلم وتطــوير قــدراUم وملكــاUم بيــنهمويعيشــون علــى االتكــال ممــا حيــول 
 كانـت"وللمجتمـع مـن حولــه لـذا  لذاتـهل سليب من الطفل املعـوق السلبية للطفل املعوق قد حتولت برد فع

 . )4("تسبب مشكالت أخطر من اإلعاقة نفسها وإعاقتهماجتاهات الناس اخلاطئة حنو املعوقني 
                                          

 .10ص ، )1997دار الغريب للطبع والنشر، : القاهرة( قنيااملعاألطفال  تنميةا3يد عبد الرحيم،  عبد )1(
 .402، ص)1992ورشة املوارد العربية، : سياو نيق(عفيف الرزاز :ترمجة ،األطفال املعوقني رعايةورنر،  ديفيد )2(
ا3لــد الثــامن والعشــرون، العــدد  ،عــامل الفكــر جملــة ،"قنيعــاامل األشــخاصدور التــدخل املبكــر يف إدمــاج "بــن العزميــة،  عــالل )3(

.323، ص ) م1999ا3لس الوطين للثقافة والفنون واآلداب، : الكويت(األول، 
 .432ص ) 1997عامل الكتب ، : القاهرة( 3ط ،  النفسي والعالجالنفسية  الصحةعبد السالم زهران،  حامد )4(
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تلــك املعتقــدات والتصــورات اخلاطئــة ومــا لـــها مــن نتــائج وخيمــة علــى تربيــة  عــنيــتم االبتعــاد  ولكــي
 اإلعاقــةاملفهــوم العلمــي لإلعاقــة واملعــوق كمــا ينبغــي التعــرف علــى صــور  جيــب االقــرتاب مــن املعــوقالطفــل 

 .وأسباGا وكيفية الوقاية منها
 

 -: اإلعاقة مفهـومم
 البــاحثونتناولــت مفهــوم اإلعاقــة تبعــاً لتعــدد الزوايــا الــيت تنــاول منهــا   الــيتتعــددت التعريفــات  لقــد

تنـاول اإلعاقـة مـن الناحيـة اللغويـة، وبعضـهم فبعضـهم  ختصصـاUمهذا املفهوم، ويرجـع ذلـك إىل اخـتالف 
واهتم باجلوانـب الطبيـة املرتبطـة Gـا، وبعضـهم اهـتم Gـا مـن زوايـا نفسـية،  وحسيةتناولـها من زاوية جسمية 

مــن  بعضــاً ومــنهم مــن نظــر إليهــا مــن وجهــة نظــر شــاملة، وفيمــا يلــي ســوف يتنــاول الباحــث  اجتماعيــة،أو 
 .هذه التعريفات

عاقـه عـن الشـيء عوقـاً أي منعـه منـه وشغلــه عنـه، ) : َعـَوقَ (يف شـرح مـادة  الوسيطيف املعجم  جاء
أي  وتعــّوق. واجلمــع ُعــوَّق للعاقــل ولغــريه عوائــق وهــي عائقــة، وعوائــق الــدهر شواغلـــه وأحداثــه عــائق،فهــو 

  )1(.امتنع وتثبط

  )2(.فاإلعاقة املنع) منعه(ن باب قال واعتاقه مبعىن عوقاً م) عاقه( أن" املنري املصباح"يف  وجاء 

 واالعتيـــاقيق و أن العــوق يعـــين احلــبس والصــرف والتثبـــيط كــالتع" : احملــيط القـــاموس"جــاء يف  بينمــا
. مــن أحداثــه الشــواغلوعوائــق الــدهر . عــاقين عــائق. والرجــل الــذي ال خــري عنــده يعــوق النــاس عــن اخلــري

  )3(.بط الناس عن أمورهمورجل عيَّق ذو تعويق وترييث يث

 تعتاقـه: صـرفه وحبسـه ورجـل َعـوَّق: عـن الشـيء يعوقـه عوقـاً  عاقـه"جـاء بـه  فقد" العرب لسان" أما
 .)4(التثبيط: والتعويق :  التَّثبط: الرجل الذي ال خري عنده، والتعوَُّق : والَعْوقُ . األمور عن حاجته 

-رغـم تعـددها-قـة ومشـتقاUا اللفظيـة يتضـح أ�ـااللغويـة السـابقة لإلعا املفاهيمومن خالل  وبذلك
 .اإلعاقة هي كل ما مينع ويثبط ويصرف ويشغل وحيبس اإلنسان عما يريده أنتتفق يف 

                                          
 .637، ص )1973دار املعارف، : القاهرة( 2، ط  2ـج ، الوسيط جماملعاللغة العربية،  جممع )1(
ص  ،)1977دار املعـارف ، : القـاهرة( عبد العظـيم الشـناوي:حتقيق  ،املنري املصباحبن حممد بن علي املقري الفيومي،  أمحد )2(

438. 
.270ص ، ) ت.دار احلديث، د: القاهرة(3ـج،احمليطالقاموسالدين الفريوزأبادي، جمد) 3(
 .3173ص ) ت.دار املعارف ، د: القاهرة ( 4 ـعلي الكبري وآخرون ، ج اللـهعبد :حتقيق  ، العرب لسانمنظور ،  ابن )4(
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اإلعاقة ينبغي التعرض للمصـطلحات املرتبطـة مبصـطلح اإلعاقـة وهـي اخللـل والعجـز  مفهوم لتوضيح
 مؤقتــةأو نقــص تشــرحيي أو وظيفــي أو نفســي يصــيب بصــفة دائمــة أو مت تعريــف اخللــل بأنــه فقــدان  حيــث

الفــرد وعــدم  لنشــاطأمــا العجــز فقــد مت تعريفــه بأنــه تقييــد . نســيجاً أو عضــواً أو أكثــر مــن أعضــاء اجلســم
بأ�ـا  اإلعاقـةمت تعريـف  فيمـا .أصـابه الـذيقدرته على القيام بوظائفـه أو واجباتـه أو مهاراتـه نتيجـة للخلـل 

خبلـل أو عجــز وحيــول  إلصــابتهنفسـي أو انفعــايل أو اجتمــاعي أو مركـب يلــم بـالفرد نتيجــة  يكاســتـأثري انع
 )1(.وجنســه وحالتــه االجتماعيــة والثقافيـــة لســنهالــذي يعتــرب طبيعيــاً لــــه تبعــاً  االجتمــاعيدون أدائــه للــدور 

  
م اإلعاقــة بــني مفهــوم اخللــل ومفهــوم العجــز ، وهــذا مــا يوضــح مفهــو  بوضــوحميكــن التفرقــة  وبــذلك

ــــها نتيجـــة  مـــن اخللـــل والعجـــز الـــذي مل يتـــدخل ا3تمـــع للحـــد مـــن أثرمهـــا مـــن خـــالل التـــدابري  لكـــلوجيعل
 .املناسبة ويف الوقت املناسب والرتتيبات

القيــــام  اً أو األعضــــاء الداخليــــة للجســــم عــــن، إذ تُعطــــل عضــــو  قصــــور بأ�ــــاتعــــرف اإلعاقــــة  كمــــا
أو     ، وهــي العجــز املســتمر يف جســم الفــرد  مرضــية أو حــوادثأو فريوســية أو  وراثيــةبوظائفهــا ألســباب 

           قدرتـــــــــه علـــــــــى التعلـــــــــيم والتكيـــــــــف  علـــــــــىالطبيعـــــــــي أو  منـــــــــوهنفســـــــــيته ممـــــــــا يـــــــــؤثر علـــــــــى   أوشخصـــــــــيته 
  )2( . االجتماعي

حتــد مـن مقـدرة الفـرد علـى القيـام بوظيفـة واحــدة  حالـة"أن اإلعاقـة هـي  الثمانينـاتيف ميثـاق  وجـاء
أو ممارســـة  بالـــذاتمـــن قبيـــل العنايـــة . العناصـــر األساســـية حلياتنـــا اليوميـــة تعـــدمـــن الوظـــائف الـــيت أكثـــر  أو

  )3(".تعترب طبيعية اليتوذلك ضمن احلدود . العالقات االجتماعية أو النشاطات االقتصادية

قيـــاس ملـــدى اخلســـارة أو الـــنقص يف طاقـــة الفـــرد يف أي ناحيـــة مـــن  أ�ـــا" علـــىينظـــر لإلعاقـــة  كمـــا
 قـدروهي تشمل احلواجز الـيت علـى املعـوق أن يعربهـا ويتخطاهـا حـىت يتحقـق لــه أقصـى  الشخصيةاحي نو 

  )4(".من االستفادة من إمكانياته البدنية والعقلية واالجتماعية
                                          

املــؤمتر الســادس الحتــاد  ، " يف التأهيــل ا3تمعــي للمعــوقني) املعدلــة( اخلاصــةدور الرتبيــة الرياضــية " حســن أبــو الــرز،  حســني )1(
 .247، ص 1994 القاهرة ، ، جبمهورية مصر العربيةاصة واملعوقني الفئات اخل رعايةهيئات 

املــؤمتر اخلــامس الحتــاد هيئــات رعايــة الفئــات اخلاصــة ، " اإلعاقــة  شــديديمؤشــرات لتأهيــل األطفــال "توفيــق إبــراهيم،  مجيــل) 2(
 .285، ص 1990القاهرة ،، ةجبمهورية مصر العربي واملعوقني

 .14، ص بقمرجع ساالثمانينات،  ميثاق) 3(
، ق عقليــًااق يف مصــر وخاصــة املعــامــؤمتر خدمــة املعــ، "يف التأهيــلاالجتماعيــةسياســة وزارة الشــئون "مصــطفى أمحــد، هــدى) 4(

 .299ص) 1990كاريتاس مصر،   مجعية: القاهرة(
،
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ذاتية وقيمة لصيقة بقصور معني حسب معيار متعـارف عليـه اجتماعيـاً  عرقلة"اإلعاقة بأ�ا  وتعرف
التعـويض أن  آلليـاتكن اعتبار كل الشخصية معوقة بل جانبـاً أو وظيفـة منهـا وميكـن وال مي.. إحصائياً أو 

  )1(".تقوم بدورها

العـــرض الســـابق لتعريفـــات اإلعاقـــة يتضـــح أن اإلعاقـــة هـــي كـــل قصـــور جســـمي أو  خـــالل ومـــن 
ولكـن  طبيعيـة،أو خلقي، ميثل عقبة يف سبيل قيام الفرد بوظيفته ضـمن احلـدود الـيت تعتـرب  عقلينفسي أو 
الــيت ميكــن  القــدراتمــن ذلــك فــإن الشــخص املعــوق مل يفقــد كــل شــيء بــل إنــه ميتلــك بعــض  علــى الــرغم

لــه أقصـى قـدر مـن االسـتفادة مـن  يتحقـقتنميتها واستغاللـها بالتدخل الرتبوي واالجتماعي املناسب حـىت 
 .إمكانياته البدنية والعقلية واالجتماعية

 
 -: املعـوق مفهـومم

، مث أطلقــوا )املقعــدون(فيمــا مضــى ، وحــىت حــوايل منتصــف القــرن احلــايل يســمو�م  املعوقــون كــان 
املراجـع  أصـبحت، وأخـرياً ) العـاجزون(، مث تطـور هـذا التعبـري عـنهم إىل اصـطالح ) ذوو العاهـات( علـيهم

 عــائق يعــوقهم عــن التكيــف، وجــودمبعــىن ) أو املعوقــون -قونااملعــ(العلميــة والـــهيئات املتخصصــة تســميهم 
العمــل وإمنـا أيضــاً تشـمل املعــوقني عــن  عــنال تقتصـر علــى املعـوقني ) معــوق(وGـذا املفهــوم أصـبحت كلمــة 

  )2(.التكيف نفسياً واجتماعياً مع البيئة
وتعـدد  تبـاينتعدد التسميات اليت مر Gا املعوقون على الفرتة السابقة بل ما زال هنـاك  يقتصر ومل

فمـن التعريفـات مـا . التعريـفر لتعـدد النـواحي الـيت يـتم علـى أساسـها يف تعريفات املعوق يف الوقـت احلاضـ
ومنهـا مـا علـى أسـاس آثارهـا، ومنهـا  اإلعاقـة،هو على أساس طبيعـة العجـز، ومنهـا مـا علـى أسـاس سـبب 

 .ما هو على أساس نسبتها

- :التعريفات هذهيلي سوف يتناول الباحث بعضاً من  وفيما 

شـــخص ال يســـتطيع تـــأمني حاجاتـــه األساســـية  كـــل"عـــوق بأنـــه األمـــم املتحـــدة امل مجعيـــة فتعـــرف 
أو  اجلســــميةكامــــل أو جزئــــي أو حياتــــه االجتماعيــــة لعاهــــة خلقيــــة أو غــــري ذلــــك تــــؤثر يف أهليتــــه   بشــــكل

                                          
 .324ص  ، سابق مرجع،  بن العزمية عالل) 1(
جامعـة (العـدد السـادس، ،جملـة معوقـات الطفولـةتأهيـل املعـوقني، جمـالحممد أمحد رمضان، ممارسات خدمة الفـرد يف السيد) 2(

 .27، ص ) 1997معوقات الطفولة،  مركز: األزهر
ة
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 الفـرديشـمل الناحيـة االجتماعيـة والنفسـية وكـل مـا يعـوق لهذا التعريف مفهوم اإلعاقة  ويوسع )1(".العقلية
 . فسيةعن أهليته اجلسمية والن

شـخص أصـبح غـري قـادر علـى  كل"م املعوق بأنه 1975لسنة  39املصري رقم  القانون وعرف 
علــى ذلــك  قدرتــهعلــى نفســه يف مزاولــة عمــل مــا أو القيــام بعمــل آخــر واالســتقرار فيــه، ونقــص  االعتمــاد

تـه مـن هـذا التعريـف نظر  ويتضـح )2(".نتيجة لقصـور عضـوي أو حسـي أو نتيجـة عجـز خلقـي منـذ الـوالدة
 .أي أنه تعريف جزئي ملفهوم املعوق ،للمعوق من خالل منظور القدرة على العمل واالستقرار فيه 

يف  وجيعلــهفـرد اسـتقر بـه عـائق أو أكثـر يـوهن مـن قدرتـه،  كل"الباحثني املعوق بأنه  أحد ويعرف 
العاديـة أو مسـتوى  إىلأمس احلاجة إىل عون خارجي واع ومؤسس على أسس علمية، وتكنولوجيـة تعيـده 

  )3(.على األقل أقرب ما يكون إىل هذا املستوى

ينضـــوي حتــت هـــذا التعريـــف املــرض مبـــرض مــزمن أو خطـــري، ممـــا يفــتح البـــاب لـــدخول  أن وميكــن 
 .من ا3تمع حتت مفهوم اإلعاقة  أخرىطوائف 

فــرد خيتلــف عمــن يطلــق عليــه لفــظ ســوي يف النــواحي اجلســمية أو  كــل"املعــوق بأنــه  يعــرف كمــا 
ـــةا ـــة أو االجتماعيـــة إىل الدرجـــة الـــيت تســـتوجب عمليـــات التأهيـــل اخلاصـــة  لعقلي يصـــل إىل  حـــىتأو املزاجي

ـــــه ـــــه قدراتـــــه ومواهب ـــــدخل )4(.اســـــتخدام أقصـــــى مـــــا تســـــمح ب حتـــــت هـــــذا املفهـــــوم للمعـــــوق كـــــل ذوي  وي
 .التعريف عند حد اإلعاقة هذاال يقف  حيث" اخلاصة االحتياجات"

 إىلفــرد الــذي خــرج عــن الســواء يف إمكانياتــه وقدراتــه ، واحتــاج ال هــو"أن املعــوق  الــبعض ويــرى 
هذا التعريف للمعـوق حـول العجـز يف الـذات والعـوز  ويدور )5(."معاونة اآلخرين يف كفالته أو إجناز شئونه

 .لآلخرين

                                          
حبــوث ودراســات وتوصــيات املــؤمتر ، " جبمهوريــة مصــر العربيــة املعــوقنيواقــع خــدمات رعايــة وتأهيــل " هاشــم إمــام،  يوســف) 1(

، 1998: القــــاهرة، ا3لــــد األول، ع . م . بـــــ جواملعــــوقني  هيئــــات رعايــــة الفئــــات اخلاصــــة الحتــــادالقــــومي الســــابع 
 .11ص

: القـاهرة(، بشأن تأهيـل املعـوقني، والئحتـه التنفيذيـة 1975لسنة  39 رقمالقانون ع، وزارة الشئون االجتماعية ، . م .  ج) 2(
 .9، ص ) 1975لشئون املطابع األمريية،  العامةالـهيئة 

،  مــاذا يريــد الرتبويــون مــن اإلعالميــني -اخللــيج العــريب مــن منظــور تربــوي منطقــةالم واملعوقــون يف اإلعــعبــد املــنعم نــور،  حممــد) 3(
 .266ص) 1984مكتب الرتبية العريب لدول اخلليج، : الرياض(،  2ج

 .183ص) 1996مكتبة األجنلو املصرية، : القاهرة( للمعوقني االجتماعيةالرعاية عبد احلميد ناشد وآخرون،  عطيات) 4(
املكتـب اجلـامعي : اإلسـكندرية (، والتأهيلية من منظـور اخلدمـة االجتماعيـةالطبيةالرعاية عبد الـهادي حممد املليجي، إبراهيم) 5(

 .251، ص) 1997 احلديث،
ي
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 يفالــذي خيتلــف عــن املتوســط أو املعيــار الســائد  الشــخص"أخــرى يعــرف املعــوق بأنــه  جهــة ومــن 
مـن الرتبيـة أو  خـاصائص إىل احلد الذي جيعل ا3تمع ينظر إليه على أنه حباجـة إىل نـوع خاصية من اخلص

هـذا التعريـف ليصـل إىل فئـة العبـاقرة واملوهـوبني ممـا جيعلــه  وميتـد )1(."إىل شكل خاص مـن أسـاليب العـالج
 .مفهوم ذوي االحتياجات اخلاصة إىليتعدى مفهوم املعوق 

للمعوق يرى الباحـث أن املعـوق فـرد يواجـه مشـكالت وصـعوبات  التعريفات السابقة خالل ومن 
إىل  احلاجــةمــع البيئــة الــيت يعــيش فيهــا بســبب قصــور يف إمكانياتــه وقدراتــه ممــا جيعلـــه يف أمــس  التكيــفيف 

مــا ميكــن أن تصــل  أقصــىمعونــة اآلخــرين وإىل نــوع خــاص مــن الرتبيــة والتأهيــل حــىت يتحقــق لـــه اســتخدام 
 .هإليه قدراته ومواهب

 
 -: املعـوق الطفل مفهـومم

يقعــون علــى طــريف منحــىن االعتــدال اجلرســي لتوزيــع األطفــال، لــذا فهــم خيتلفــون يف  أطفــال هنــاك 
كــان يطلــق   وقــدمياً اجلســمي واحلســي والعقلــي واللغــوي واالجتمــاعي واالنفعــايل عــن معظــم األطفــال  منــوهم

مل جتـد قبـوالً مـن املشـتغلني  التسـمية أن هـذه ، إال) األطفال الشـواذ(على هذه ا3موعة من األطفال اسم 
األطفـال غـري العـاديني أو األطفـال ذوي االحتياجـات  اسـمبالرتبية اخلاصة، لـهذا فقد أصبح يطلـق علـيهم 

  )2(.اخلاصة

 والنــابغنيغــري العــاديني أو ذوي االحتياجــات اخلاصــة يشــملون األطفــال املوهــوبني  األطفــال وألن 
كمــا أن لكــل منهمــا   العــادي،عــوقني ألن كــل منهمــا شــذ عــن املســتوى املتوســط أو إىل جانــب األطفــال امل

عــاديني أو ذوي احتياجــات خاصــة  غــريآخــر كــل األطفــال املعــوقني يعــدون  ومبعــىناحتياجــات خاصــة بــه، 
التعريفـــات اخلاصـــة بالطفـــل املعـــوق  بعـــضلـــذا ســـوف يعـــرض الباحـــث فيمـــا يلـــي . والعكـــس غـــري صـــحيح

 .الدراسة يف هذا البحثباعتباره املقصود ب

                                          
: الكويــت(، 3ط -النظريــة والتطبيــق-اإلعاقــة ورعايــة املعــوقني ســيكولوجيةقضــايا ومشــكالت يف الســيد عبــد الــرحيم،  فتحــي) 1(

 .26ص) 1999لقلم، دار ا
، )1999املكتـب العلمـي للكمبيـوتر والنشـر والتوزيـع،: اإلسكندرية(،األصمالرعاية االجتماعية للطفل السيد حالوة، حممد)2(

 .30ص
،
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 علـىطفل غري قادر علـى االعتمـاد  كل"يف قانون الطفل املصري أن الطفل املعوق هو  جاء فقد 
ذلـــك نتيجـــة  علـــىنفســـه يف مزاولـــة األنشـــطة واألعمـــال الـــيت يزاولــــها مـــن يف مثـــل ســـنه، أو نقصـــت قدرتـــه 

  )1(".لقصور عضوي أو عقلي أو نتيجة لعجز خلقي

معوقـاً إذا كـان غـري  الطفـل" األمريكيـة للصـحة العامـة للرابطـة" التابعـة" الطفـل صـحة جلنة" وتعترب 
غـريه مـن األطفـال مـن رفقـاء سـنه، وإذا   ينجـزهقادر على اللعب، أو التعلم أو العمل أو إجنـاز مـا ميكـن أن 

، ومـن اسـتخدام جمهوداتـه العقليـة والعضـوية واالجتماعيـة مـنكان غري قادر على حتصيل أكرب عائد ممكـن 
عجـــز مـــا يف قدراتـــه العامـــة، أو يف قـــدرة مـــن قدراتـــه اخلاصـــة، ممـــا جيعـــل  بوجـــودمث يتصـــف الطفـــل املعـــوق 

إىل نفـس  ينتمـوناملتعلق Gذه القدرة أقل من مستوى أداء غريه من األطفـال األسـوياء الـذين  أدائهمستوى 
  )2(.املرحلة العمرية اليت مير Gا

الــذي  الطفــل"عــوق يف احلســبان فيعــرف الطفــل املعــوق بأنــه آخــر حاجــة الطفــل امل تعريــف ويأخــذ 
قـادر علـى  غـريمستوى أدائه عن أقرانه بشكل ملحوظ يف جمـال مـن جمـاالت األداء، وبشـكل جيعلــه  يتدىن

  )3(".احمليطة الظروفمتابعة اآلخرين، إال بتدخل خارجي من اآلخرين أو بإجراء تعديل كلي يف 

أن الطفـل املعـوق يف حاجـة إىل عـون خـارجي مـن قبـل اآلخـرين  هـذا التعريـف يتضـح خـالل ومن 
مــن  املعــوقوهــذا مــا توضــحه التعريفــات التاليــة والــيت تناولــت مفهــوم الطفــل . بــرامج خاصــة بــه يتطلــبممــا 

 .ناحية تربوية وتعليمية

بعـــض البـــاحثني يف جمـــال الرتبيـــة اخلاصـــة أن الطفـــل املعـــوق هـــو ذلـــك الطفـــل الـــذي  يـــرى حيـــث 
االجتماعيـة  أوملحوظـاً عمـا يعتـرب عاديـاً، سـواء كـان ذلـك مـن النـواحي العقليـة واالنفعاليـة  رافاً احنينحرف 

ختتلـف عمـا يقـدم لألطفـال  الرتبويـةأو اجلسمية حبيث يستدعي هذا االحنراف امللحوظ نوعاً من اخلدمات 
  )4(.العاديني

                                          
النشـرة الدوريـة الحتـاد هيئـات رعايـة ، املصـري التنفيذيـة لقـانون الطفـل الالئحـةبإصـدار  3452السيد رئـيس الـوزراء رقـم  قرار )1(

 .69، ص 1998، 15، السنة 53العدد  ،واملعوقنيئات اخلاصة الف
مــؤمتر مسـتقبل خدمــة ، "  ومــدى فعاليتـه يف تعــديل سـلوك املعــوقني عقليـاً  الرمزيـةنظـام املكافــأة "  الفتــاح حممـد دويــدار،  عبـد )2(

 .56، ص )1990مجعية كاريتاس مصر، : القاهرة(، ق عقلياً اوخاصة املع مصرق يف ااملع
اجلامعيـــة،  الراتـــبدار : بـــريوت(، والعقليـــة مـــع ســـبل العـــالج والتأهيـــل اجلســـميةســـيكولوجية اإلعاقـــة الـــرمحن العيســـوي،  عبـــد) 3(

 .108ص، )1997
، ) 1982للكتـــاب،الــــهيئة املصـــرية العامـــة : القـــاهرة(، قانـــدوة الطفـــل املعـــ، "لكتابـــة للطفـــل األصـــما" ، قنـــاويهـــدى )4(

 .109ص
،
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إىل خدمات تربويـة ختتلـف إىل التعريف السابق يتضح أن األطفال املعوقني يف حاجة  خالل ومن 
هــذه االختالفــات بقــدر مــا بــني أولئــك األطفــال  وتــرتاوحالــيت تقــدم لألطفــال العــاديني  تلــكمــا عــن   حــد

مـن فـروق جسـمية وعقليـة ووجدانيــة، وذلـك انطالقـاً مـن أن األطفــال   األســوياءاملعـوقني، وبـني أقـرا�م مـن 
جوهرياً عن منو األطفال اآلخرين من النواحي اجلسـمية  فاً اختالالذين خيتلف منوهم  األطفال"هم  املعوقني

االنفعاليـــة االجتماعيـــة األمـــر الـــذي جيعلــــهم غـــري قـــادرين علـــى األداء املســـتقل يف  أوأو العقليـــة أو احلســـية 
  )1(".لـهماالعتيادية ويفرض بالتايل تقدمي خدمات تربوية خاصة وخدمات مساندة  الظروف

 بـرامجبوية العادية ال تناسب األطفال املعوقني فهـم بالتـايل يف حاجـة إىل اخلدمات الرت  كانت وملا 
 ختتلــف"املعــوقني  فاألطفــالتعليميــة خاصــة Gــم ختتلــف عــن الــربامج التعليميــة املصــممة لألطفــال العــاديني 

ء العاديــة يف املــدارس العامــة ال تناســبهم فهــؤال التعلــيمصــفاUم كثــرياً عــن أغلــب األطفــال حيــث إن بــرامج 
طاقــاUم اإلنســانية الكاملــة دون بــرامج خاصــة مصــممة لتنميــة قــدراUم  حتقيــقاألطفــال عــاجزين كثــرياً عــن 

  )2(".على إعاقاUم للتغلبومساعدUم 

-تعـددهارغـم -التعريفات السابقة ملفهـوم الطفـل املعـوق يـرى الباحـث أ�ـا تلتقـي استعراض وبعد 
-األطفـال العـاديني عـنجعلــه خيتلـف -أصـابه نـوع مـن القصـوريف أن الطفل املعوق هو أحد أفراد ا3تمـع 

أو االجتماعيـــة ، ممـــا جعلــــه يف أمـــس  االنفعاليـــةيف ناحيـــة مـــن النـــواحي اجلســـمية أو العقليـــة أو احلســـية أو 
أو علميــة حتقــق لـــه عمليــات التأهيــل والرتبيــة اخلاصــة  عالجيــةاحلاجــة إىل عــون خــارجي يتمثــل يف مؤسســة 

 .به قدراته ومواهبه تسمحأقصى ما به، حىت يصل إىل 

 الطفــلاملعــوق هــو  الطفــل:"مــا ســبق فــإن الدراســة تتبــىن التعريــف التــايل للطفــل املعــوق  ضــوء ويف 
والتدريبيـــة  التعليميــةالــذي يعــاين مــن جوانــب قصـــور إىل الدرجــة الــيت حيتــاج عنـــدها إىل تعــديل يف الــربامج 

لــه اسـتعداداته وطاقاتـه ممـا يسـاعد  تؤهلــهحقيـق أقصـى حـد املعتادة وإىل خدمات تأهيلية وتربوية خاصـة لت
 ".ا3تمع بصورة سليمة يفعلى إدماجه  

 -: املعوقني األطفال تصنيفف
باختالف موقعها من شخصية الفرد ومدى شدUا ومرحلة حـدوثها، حبيـث ميكـن  اإلعاقة ختتلف 

يف تــاريخ  إلعاقــةنفســية مل يتعــرض ال يوجــد عضــو مــن أعضــاء اجلســم العضــوية أو الوظــائف ال بأنــهالقــول 
العـاديني متامـاً يف مسـاUم  األفـراداجلنس البشري بدرجة من درجات القصور، وكما أنـه ال يتماثـل اثنـان مـن 

                                          
، مــايو 31، جامعــة املنصــورة، العــدد جملــة كليــة الرتبيــة،  "األســرةأثــر إعاقــة الطفــل علــى "احلديــدي ، اخلطيــب ، مــىن  مجــال) 1(

.7، ص1996
 .7ص  ،مرجع سابق ،استيورت . سي . جاك )2(
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ناحيــة وجــه اإلعاقــة وشــدUا وفــرتة ظهورهــا مــن  مــنالشخصــية العضــوية والنفســية، كــذلك خيتلــف املعوقــون 
  )1(.ياةاحلاملرحلة اجلنينية إىل آخر العمر يف 

كل حالة من حاالت األطفال املعـوقني متثـل وحـدة مسـتقلة حيـث ال ميكـن التقسـيم، إال   فإن لذا 
حيـث لـيس . الدراسـةهذا ال مينع من أن جيري يف حميط األطفـال املعـوقني أنـواع مـن التصـنيفات بقصـد  أن

مهم إىل طبقـات لكـل تقسـي أوالـهدف من تصنيف األطفال املعوقني هو جمرد وضعهم يف فئات إحصـائية 
تصــنيف املعـــوقني يف مواجهــة احتياجـــات  مــنمساUــا أو أوصــافها للتفرقـــة فيمــا بينهــا، إمنـــا يكمــن الــــهدف 

  )2(.املعوق الرتبوية والتأهيلية

 جسـمياً تصنيف األطفـال املعـوقني حـىت مطلـع القـرن العشـرين حمصـوراً يف فئـات املعـوقني  ظل وقد 
ونظرياتــه واخلدمــة  الــنفسقعــدين نتيجــة املــرض أو احلــرب، وكــان لتــزاوج علــم واملكفــوفني والصــم والــبكم وامل

فئــات مــن املعــوقني مل يكــن  إظهــاريف  أثــر كبــرياالجتماعيــة وطرقهــا والتخصــص يف قطــاع الطــب البشــري 
  )3(.ونفسياً  وعقلياً ملتفتاً إليها كاملعوقني انفعالياً واجتماعياً 

فــــال املعـــوقني للعامـــل الـــذي يؤخـــذ يف االعتبـــار عنــــد فقـــد تعـــددت تصـــنيفات األط لـــذلك وتبعـــاً  
 ياإلكلينيكـــفمـــن املمكـــن أن يصـــنف املعوقـــون حبســـب أســـباب اإلعاقـــة أو حبســـب التشـــخيص  التقســـيم،

حبســـب نـــوع اخلـــدمات  أولإلعاقـــة أو حبســـب أزمـــان العاهـــة وقابليتهـــا للشـــفاء أو حبســـب التكيـــف املهـــين 
 .)4(غري ذلك من أنواع التصنيفات إىل. حبسب جمال العجز التأهيلية اليت حتتاج إليها كل جمموعة أو

تتبـىن الدراسـة تصـنيف األطفـال املعـوقني حبسـب جمـال العجـز وذلـك ألن  التصنيفاتبني هذه  ومن
يف نطـاق هـذا  واملشرعنياملعوقني حبسب جمال العجز هو التصنيف الشائع بني العلماء والكتاب  تصنيف"

 . )5("امليدان

                                          
 .99، ص مرجع سابق ،ا3يد عبد الرحيم عبد) 1(
 .262، ص مرجع سابقعبد الـهادي حممد املليجي،  إبراهيم )2(
 .34، ص مرجع سابق املعوقني، تأهيلخدمة الفرد يف جمال  ممارسات أمحد رمضان،حممد  السيد) 3(
 :الرجوع إىل  ميكن) 4(

 .) 1991مكتبة احملبة، : القاهرة(، الصحة النفسية للطفل املعوقكلري فهيم،  -
مرجــع ، بيــقالنظريــة والتط-اإلعاقــة ورعايــة املعــوقني ســيكولوجيةقضــايا ومشــكالت يف فتحــي الســيد عبــد الــرحيم،  -

 .سابق
دار الفكـــر : القــاهرة(اجتماعيـــاً -الطفــل املعـــوق نفســياً  رعايـــةأمحــد الســـعيد يــونس، ومصـــري عبــد احلميـــد حنــورة،  -

 ).1991العريب،
املكتــب اجلــامعي : اإلســكندرية (رعايــة الفئــات اخلاصــةجمــالإســهامات اخلدمــة االجتماعيــة يف ، الســيد حممــد أمحــد رمضــان)5(

 .199ص) 1990احلديث، 
ي
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- :إىل  العجزطفال املعوقون حسب جمال يصنف األ حيث 

11

تنتج عن قصور أو عجز يف اجلهـاز احلركـي أو البـدين نتيجـة حلـاالت الشـلل  بإعاقاتاملعوقون  وهم
 تشــوهأو شــلل األطفــال ، أو بــرت طــرف مــن أطــراف اجلســم نتيجــة مــرض أو حــادث يــؤدي إىل  الــدماغي،

  )1(.ور ملحوظ يف عضالت اجلسميف العظام أو املفاصل أو ضم

22

حبــواس اإلنســان وخاصــة حاســة البصــر والســمع والنطــق والكــالم، وهــي  الفئــةإعاقــات هــذه  تــرتبط
البيولوجيـــة الـــيت تؤديهـــا احلـــواس وتســـبب للمعـــوق مشـــاكل فســـيولوجية وســـيكولوجية  الوظـــائفتـــؤثر علـــى 

  )2(.متعددة

33

اإلعاقـــة الناجتـــة عـــن عجـــز التنظـــيم العقلـــي والنفســـي للفـــرد عـــن  تلـــك"بأ�ـــا  العقليـــةاإلعاقـــة  تعـــرف
الفــرد  إعاقــةالصــحي مــع بيئتــه االجتماعيــة إىل حــد بلــوغ مســتوى مــن الســلبية االجتماعيــة، فهــي  التكيــف

ـــــدائمعـــــن اإلدراك والتصـــــرف املناســـــب يف املواقـــــف املختلفـــــة إىل جانـــــب الفشـــــل  ت يف تكـــــوين عالقـــــا ال
  )3(".اجتماعية مع اآلخرين

 توقـفاألول هـو الضـعف العقلـي الـذي هـو نقـص يف درجـة الـذكاء نتيجـة  جانبانالعقلية  ولإلعاقة
وبـني الشـخص العـادي ) ضـعيف العقـل واملتخلـف عقليـاً (الفـرق بـني مـنخفض الـذكاء  جيعـليف منوه حبيـث 

اضـطراب يف قــواه  نتيجـةلـي الـذي يصـيب املــرء يف الدرجـة ولـيس يف النــوع، أمـا الثـاين فهـو املــرض العق فرقـاً 
  )4(.العقليالعقلية أو ما يعرب عنه أحياناً باالختالل يف التوازن 

 .عن فئتني مها مرضى العقول وضعافها عبارةفإن األطفال املعوقني عقلياً  وبذلك 

                                          
دار املعرفــة : اإلســكندرية(، للمعــوقني يف ا3تمعــات الناميــة االجتماعيــة، سياســات الرعايــة اللـــه حممــد عبــد الــرمحن  عبــد حممــد )1(

 .122، ص ) 1996اجلامعية، 
 .125، ص السابق رجعامل )2(
 .261ص، مرجع سابق عبد الـهادي حممد املليجي، إبراهيم )3(
،اخللــيج العــريب مــن منظــور تربــوي، مــاذا يريــد الرتبويــون مــن اإلعالميــنيمنطقــةعــالم واملعوقــون يف عبــد املــنعم نــور، اإلحممــد)4(

 .277، ص مرجع سابق
،
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44

وينحرفون عـن معـايري وثقافـة . ع بيئاUمعن التفاعل والتكيف السليم م يعجزوناألطفال الذين  هم
  )1(.جمتمعهم

مجيع أشكال سوء التوافق اليت تتعـارض مـع القواعـد واملعـايري األخالقيـة  االجتماعيةاإلعاقة  وتشمل
 واإلجرامـــي،وختـــرج علـــى األعـــراف والقـــانون، ومنهـــا العنـــف والتعـــذيب، والســـلوك العـــدواين  واالجتماعيـــة،

  )2(.خدراتوجناح األحداث، ومدمين امل

55

أفرادهـــا بـــالتوتر  يتميـــزاالنفعاليـــة أو الوجدانيـــة وهـــي تلـــك اإلعاقـــة الـــيت   اإلعاقـــةهـــؤالء مـــن  ويعـــاين
واالجتمــــاعي، وأحيانـــاً إىل تـــوترات تســـبب لـــــهم  النفســـيالنفســـي والقلـــق وفقـــدان االتــــزان وســـوء التوافـــق 

  )3(.مشكالت مع ا3تمع

يف التوافـق الشخصـي واالنفعـايل ويتسـم سـلوكهم بصـفة عامـة باحلساسـية  صعوبةء يواجه هؤال كما
  )4(.والكراهية والعدوان كما يعانون من الغرية والغضب ومشاعر الذنب الشاذة واالندفاعيةواالنفعالية 

66

قـة واحـدة يف نفـس الوقـت األطفال الذين يعـانون مـن أكثـر مـن إعا املعوقني،Gذه الفئة من  ويقصد
العقلـــي، أو اإلعاقـــات احلركيـــة مـــع اإلعاقـــات الســـمعية أو التخلـــف العقلـــي مـــع  التخلـــفمثـــل الشـــلل مـــع 

  )5(.وضعف السمع والبصر وغري ذلك من إعاقات مزدوجة أو مركبة أخرى الكالمعيوب 

أهيلــه ورعايتـه مـن مزدوجـة أو أكثـر إىل الفئـة ذات العـائق األشـد ويكـون ت إعاقـةكل من بـه   وينتمي
  )6(.اليت لديها الكفاءة واإلمكانيات للعناية بأكثر املعوقات تعويقاً  الـهيئةاختصاص 

لتصــنيف األطفــال املعــوقني حبســب جمــال العجــز فإنــه يؤكــد  -مــوجزاً تنــاوالً -أن تنــاول الباحــث وبعـد
عـوقني حـىت ميكـن معرفـة  هـو حماولـة التعـرف والفهـم لفئـات األطفـال امل التصـنيفعلى أن الــهدف مـن هـذا 

                                          
 .262 ص،  مرجع سابق عبد الـهادي حممد املليجي، إبراهيم) 1(
 .19، صمرجع سابقاملطلب أمني القريطي،   عبد) 2(
 .49، ص مرجع سابق،  نيحنو إعالم تربوي للمعوق  كامل حكيم،   ثابت) 3(
 .35، ص مرجع سابقاملعوقني  تأهيلخدمة الفرد يف جمال  ممارسات حممد أمحد رمضان، السيد) 4(
.133، ص مرجع سابقاللـه حممد عبد الرمحن ، دحممد عب)5(
 .55، ص) 1991، دار املعرفة اجلامعية: اإلسكندرية( املعوقني وخدماتالرعاية االجتماعية إبراهيم خملوف،  إقبال) 6(
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واآلثـار  لإلعاقـاتوالتخطيط لرتبيتها ورعايتها وتأهيلـها باإلضـافة إىل معرفـة العوامـل املسـببة  اإلعدادكيفية 
 .الناجتة عنها 

 
 - : الطفـل إعاقة أسبابب
بنيــة الطفــل ســليمة وقويــة كلمــا كانــت تربيتــه وتنشــئته أجــدى وأســهل،  كانــتاملعلــوم أنــه كلمــا   مــن

ـــه، ملـــا ســـيمتلكه مـــن حســـن التكيـــف الســـريع مـــع  الســـريعلتطـــور نظـــراً ل ملـــدارك اخلـــربة واملعرفـــة الالزمـــة لدي
الـركن الــهام  هـيالطارئة، إضافة إىل تقبلـه لكل ما سيصدر إليه من أوامر وإرشادات، إن الصـحة  الظروف

  )1(.واملؤهالت الذاتيةاملواهب  وتطويرلنمو الطبع السليم وتطور املبادرة الذاتية والقدرة على التحمل 

وســـائل احلمايـــة الصـــحية تـــوفر لألمـــة املســـتقبل املشـــرق مـــن خـــالل  بكافـــةأن إحاطـــة الطفـــل  كمـــا
لذا فإن هناك اجتاه عاملي واسـع النطـاق حنـو تـوفري االحتياجـات . اإلنتاج والتنمية علىأجيال سليمة قادرة 

الرعايــة الصــحية  ينــالوابــأن األطفــال جيــب أن  ويقــوم هــذا االجتــاه علــى اإلدراك الــواعي. لألطفــال األساســية
يف وضع مستقبل بلـدهم كمـا جيـب  بدورهمالواجبة واإلعداد السليم يف سن مبكرة حىت يتسىن لـهم القيام 

  )2(.اليت ميكن أن تصيبهم وتؤثر فيهم واإلعاقةمحايتهم من األوبئة املختلفة وا3اعات 

تقـوم عليـه كافـة ا3تمعـات ؛ لـذا فـإن االهتمـام باحملافظـة املستقبل الذي  أملكان األطفال هم   وإذا
 سـليمةاملصري ورعايتـه ومحايتـه مـن األمـراض والعنايـة بتنشـئته تنشـئة اجتماعيـة وصـحية  الطفلعلى صحة 

احلقيقـة حفـاظ  يفأمر حيوي يتحدد على ضوئه معامل مستقبلنا احلضاري فاحلفاظ على صحة الطفـل هـو 
 .ادرة على حتقيق التنمية يف املستقبلعلى الثروة البشرية الق

حتــيط باألطفــال وجيــب محــايتهم منهــا هــي األخطــار املرتتبــة علــى إعــاقتهم  الــيتأهــم األخطــار  ولعــل
الطفــل  علـىوغريهـا وذلـك ملـا لإلعاقــة مـن آثـار سـلبية .. اجلسـمية أو العقليــة أو النفسـية الناحيـةسـواء مـن 

مـــن مشـــكالت  إليـــهســـاين ومـــا تثـــريه مـــن أالم ومـــا تـــؤدي وذويـــه وملـــا تســـببه مـــن مشـــكالت ذات طـــابع إن
 .عميقة

                                          
دار التضــامن، : بــريوت(علــي الطفيلــي  : ترمجــة احلمــل حــىت املراهقــة مرحلــةصــحة وتربيــة األطفــال مــن ســتود بنيكــني، . يــا . م) 1(

.8، ص7ص ) 1989
 .59، ص  مرجع سابقالسيد حالوة،  حممد) 2(
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كانــت الوقايــة مــن اإلعاقــة أمــر حتمــي حيــث Uــدف الوقايــة مــن اإلعاقــة   املشــكالتهــذه  ولتفــادي
 اإلعاقـةاحلي منـذ اإلخصـاب إىل بلـوغ مرحلـة الشـباب مـن األسـباب املؤديـة إىل حـدوث  الكائنإىل محاية 

 . )1(املتوقع حدوثها أصًال، عن طريق تفادي األخطار

ســواء كانــت وراثيــة أو مكتســبة ميكــن احلــد مــن معــدالت حــدوثها بــل  اإلعاقــةمســببات  حيــث إن
 املائـةميكن تاليف حدوثه أو احلد من حدوث اإلعاقة النامجة عنـه ، فـأكثر مـن مخسـني يف  منهاوإن الكثري 

وذلـــك يف حـــاالت  ،عايـــة الكافيـــة مـــن عاهـــات املعـــوقني مـــن املمكـــن جتنبهـــا لـــو أحيطـــت منـــذ البدايـــة بالر 
  )2(".العاهات الناجتة عن أمراض وراثية أو مكتسبة

اإلعاقــة تســتوجب فهــم أســباGا حيــث إن املعرفــة األعمــق لألســباب املختلفــة  مــنكانــت الوقايــة   وملــا
ىل أن إ باإلضـافةهي الوسيلة الوحيدة لتفاديها أوًال مث لعالجها النـاجح بعـد ذلـك هـذا  اإلعاقةاليت تسبب 

رســـم السياســـة الرتبويـــة املالئمـــة  حنـــواستكشـــاف العوامـــل الرئيســـية املســـببة لإلعاقـــة هـــي املقدمـــة املنطقيـــة 
 .والعالجية املناسبة

األســـباب الـــيت تـــؤدي إلعاقـــة الطفـــل والـــيت ســـوف تقســـمها الدراســـة إىل  اســـتعراضتـــربز أمهيـــة  لـــذا
- :رئيسية تتمثل يف جمموعاتثالث 

 .ةأسباب ما قبل الوالد-1
 .أسباب أثناء الوالدة -2
 .أسباب ما بعد الوالدة-3

 :قسمني مها  إىلتقسيم جمموعة أسباب ما قبل الوالدة  ميكن 
 .العوامل الوراثية اجلينية -أ

 .ينيةاجلغري العوامل -ب
 : الجينيةالعـوامل الوراثيـة  -أ

                                          
 .42، ص)1993ات اجلامعة املفتوحة، منشور : اجلماهريية العربية الليبية(، سيكولوجية اإلعاقةالقذايف،  رمضان) 1(
اجلمعيــة : القــاهرة(، ترمجــة حممــود علــي مكــي، قضــايا ال حتتمــل االنتظــار-البشــريةنظــرة يف مســتقبل مايورثاراجوثــا، فيـدبريكو) 2(

 .155، ص ) 1990املعرفة والثقافة العاملية،  لنشراملصرية 
ة
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. ات، أو االستعدادات لألمراض الـيت تنتقـل عـن طريـق اجلينـاتوالعاه األمراضGا جمموعة  ويقصد
جيـل  إىلمن اآلباء واألجـداد إىل األبنـاء واألحفـاد، أي تنتقـل مـن جيـل -كروموسومات اخللية  يفاملوجودة 

  )1(.حسب قوانني الوراثة

ف فمـــن املعـــرو . دوراً خطـــرياً يف إحـــداث إعاقـــات مرضـــية مزمنـــة مســـتمرة الوراثيـــةاألمـــراض  وتـــؤدي
كــل مائــة مولــود يكــون هنــاك ثالثــة مواليــد يعــانون مــن بعــض التشــوهات اخللقيــة وأن معظــم   مــععلميــاً أن 

الوراثيــة تســبب العديــد مــن اإلعاقــات الناجتــة عــن أمــراض وراثيــة  فالعوامــل.  )2(األســباب تكــون وراثيــة هــذه
تظهـر  ولكنهـامنـة يف الـزوجني واألجداد إىل األبناء واألحفـاد وقـد تكـون هـذه األمـراض كا اآلباءتنتقل من 
 .يف ذريتهم

الســمعية ذات األصــول اجلينيــة نتيجــة النتقــال حالــة مــن احلــاالت  اإلعاقــاتحتــدث حــاالت  فمــثالً 
 الســمعإىل اجلنــني عــن طريــق الوراثــة، ويتضــمن هــذا النــوع مــن الصــمم الــوراثي فقــدان  الوالــديناملرضــية مــن 

  )3(.بدرجة حادة ويكون غري قابل للعالج

البصــرية إىل عوامــل وراثيــة، ســواء مــن جهــة األم أو مــن جهــة األب أو  اإلعاقــاتترجــع بعــض  اكمــ
 )4(.البســيطة البصــريةمعــاً، وتــرتاوح يف درجتهــا مــن العمــى الكلــي إىل العمــى اجلزئــي أو اإلعاقــة  االثنــنيمــن 
كما يؤكـد العلمـاء .  فالاألطتأيت املشكالت الوراثية يف مقدمة العوامل املسببة لإلعاقات البصرية بني  لذا

  )5(.إىل عوامل وراثية األحيانأن الضعف العقلي عند األبلـه واملعتوه يرجع يف معظم 

الناجتـــة عـــن العوامـــل الوراثيـــة مـــن أشـــد أنـــواع اإلعاقـــات خطـــورة حيـــث  اإلعاقـــةســـبق يتضـــح أن  ممـــا
 .لوحيد للحد من حدوثهاوحادة ويصعب عالجها؛ لذا فإن الوقاية منها هو السبيل ا مزمنةتتصف بأ�ا 

                                          
 .264 ص، مرجع سابق عبد الـهادي حممد املليجي، إبراهيم )1(
،  ع.م.السـابع الحتـاد هيئـات رعايـة الفئـات اخلاصـة واملعـوقني بــ ج املـؤمتر ،" عاقـةاألمراض الوراثية واإل "سيد السبكي، عزت) 2(

 .223، ص 1998،  األولا3لد 
 .46، ص مرجع سابق ،السيد حالوة  حممد) 3(
 .47، ص)1997الدار املصرية اللبنانية، : القاهرة( ،ومناهجهمخصائصهم -قون بصرياً ااملعسامل سيسامل،  كمال) 4(
) 1998مكتبــة الــدار العربيــة للكتــاب، : القــاهرة(، 2، طلــدى أطفالنــاوتنميتــهالــذكاء عبــد الفتــاح عبــد الكــايف، إمساعيــل) 5(

 .198ص
(
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حيــــث أثبتــــت . مــــن أهــــم العوامــــل الــــيت تــــؤدي إىل حــــدوث اإلعاقــــة الوراثيــــة األقــــاربزواج  ويعتــــرب
عالقــة ترابطيــة بــني زواج القــرىب وحــاالت اإلعاقــة مــن التخلــف العقلــي والصــمم وكــف  هنــاكالبحــوث أن 

  )1(.والتشوهات والشلل املخي وغريها من أشكال اإلعاقة البصر

بشأن احلد من زواج األقارب خصوصاً إذا كان هناك عجـز وإعاقـة  التوعيةمن الضروري  بحأصلذا 
ممـا يتطلـب . وجود مؤسسات خاصة باإلرشاد األسري تنتشر يف مجيع أحناء اجلمهورية يقتضيوراثية وهذا 

 .حتقيق ذلكاجلهات الشعبية واحلكومية حىت ميكن  تعاون

- :جينيـة العوامـل غـير ال -ب
. اليت تؤثر على اجلنني منذ حلظة اإلخصاب وحـىت �ايـة مرحلـة احلمـل البيئيةGا كل العوامل  يقصد

- :ما يلي العواملومن هذه 

- :األمـراض التي تصيب األم الحامـل -1
األم أثنـاء احلمـل خاصـة الشـهور األوىل للحمـل ميكـن أن تـؤثر تـأثرياً سـيئاً  تصـيباألمـراض الـيت  إن

 الطبيعـــــيني، خاصــــة تلــــك األمــــراض الـــــيت ترتفــــع فيهــــا درجــــة احلـــــرارة عــــن املعــــدل علــــى منــــو اجلنـــــ للغايــــة
  )2(.لإلنسان

إىل خلـل يف منـو اجلهـاز العصـيب املركـزي للجنـني، ممـا يـؤدي إىل والدات  األمـراضتؤدي هذه  حيث
 الســـمعيةأو ميتـــني أو مصـــابني حبـــاالت اإلعاقـــة العقليـــة، أو أشـــكال أخـــرى مـــن اإلعاقـــة  مشـــوهنيأطفـــال 

مـــن النســـاء % 85ســـبيل املثـــال جنـــد أن  فعلـــى )3(والبصـــرية، وحـــاالت أخـــرى مـــن االضـــطرابات اجلســـمية
األوىل مـــن احلمـــل يلـــدن أطفـــاالً مصـــابني بالصـــمم أو  الـــثالثباحلصـــبة األملانيـــة يف األشـــهر  يصـــنب الـــاليت

 . )4(السكر القلب أو ختلف عقلي أو أمراض يف الكبد والدم أو مرض يففقدان النظر أو عيوب خلقية 

اإلعاقات الناجتة عن األمـراض الـيت تصـيب األم احلامـل أن  ميكن جتنب لكيفإنه من الضروري  لذا
 متابعـةكمـا ينبغـي . باللقاحات اخلاصة للوقاية مـن هـذه األمـراض والسـيطرة عليهـا  احلاملتطعيم األم  يتم

 .ةالطبيعي الوالدةاحلمل ومراقبته حىت يصل إىل �ايته املتمثلة يف 

                                          
صـة واملعـوقني، مـن ودراسـات مـؤمترات احتـاد هيئـات رعايـة الفئـات اخلا حبـوث، " العوامـل املسـببة لإلعاقـة"لبيب فراج،  عثمان )1(

 .19، ص 1994، إىل املؤمتر الرابع األولاملؤمتر 
 .116، ص) 1993مكتبة األجنلو، : القاهرة(، سيكولوجية النمو اإلنساينحممود الطواب،  سيد )2(
 . 89،  88، ص مرجع سابق مقدمة يف الرتبية اخلاصة،-العادينيالروسان، سيكولوجية األطفال غري  فاروق) 3(
، ع.م.السابع الحتاد هيئات رعاية الفئات اخلاصـة واملعـوقني بــ جاملؤمتر، "الوقاية من ضعف السمع"سليمان حسن، حسن) 4(

 .205، ص 1998 األول،ا3لد 
،
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- :سـوء التغذيـة  -2
نقــص أو زيــادة أحــد أو بعــض العناصــر الغذائيــة الضــرورية أو عــدم قــدرة  بأ�ــاســوء التغذيــة  تعــرف
  )1(.منها فتقل مقدرة ومقاومة اجلسم لألمراض االستفادةاجلسم على 

ري مجيع احلاالت اليت تعاين من تغذية غري سـليمة خارجـة عـن املعـاي التغذيةيشمل مفهوم سوء  كما
 . )2(اإلنسان الفعلية من املواد الغذائية مبا يؤدي إىل اعتالل الصحة واملرض الحتياجاتالعلمية 

لـألم احلامـل عـامالً مهمـاً مـن عوامـل منـو اجلنـني وسـالمته اجلسـمية والعقليـة يف  اجليـدةالتغذيـة  تعدو 
 . باإلعاقةل أن سوء التغذية لألم احلامل يعد عامالً رئيسياً من عوامل إصابة الطف حني

مــا يكفــي مــن الطعــام يف أثنــاء احلمــل فــإن أطفــاالً كثــريين يولــدون قبــل  لألمهــاتال يتــوفر  فعنــدما
  )3(.حتت الوزن الطبيعي، ويكون هؤالء املواليد أكثر تعرضاً من غريهم لإلعاقة أواألوان 

نــد الــوالدة، الــذي تتعــرض لـــه األم احلامــل إىل نقــص وزن الطفــل ع تالربوتينيــانقــص  يــؤدي" حيــث
 مــيالدبشــكل ضــار علــى منــو مــخ اجلنــني، خاصــة أثنــاء فــرتة التكــوين وملــدة عشــرة أشــهر بعــد  التــأثريوإىل 

  )4(.الطفل

عنــد الســيدات احلوامــل يــؤدي إىل نقــص تغذيــة اجلنــني ممــا يــؤثر علــى  التغذيــةإىل أن ســوء  باإلضــافة
ميكـن  املنـاعيالتـأثري النـاتج عـن قصـور اجلهـاز مولده يف مقاومة األمراض املعدية وأن هـذا  بعدقدرة الطفل 

  )5(.أن يستمر ألمد طويل

تغذيــة األم احلامــل آثــار خطــرية علــى صــحتها وصــحة اجلنــني ممــا يعرضــه  لســوءســبق يتضــح أن  ممــا
مـن آثـار  الوقايـةحـىت ميكـن  األم احلاملوالعقلية ؛ لذا كان من الضروري االهتمام بتغذية  اجلسميةلإلعاقة 
 .وسالمتهذية اليت تتعرض لـها مما يؤثر بالتايل على صحة اجلنني سوء التغ

الوقاية من سوء التغذية اليت تتعرض لـها األمهات احلوامل عن طريـق تقـدمي  ميكنالباحث أنه  ويرى
يف احلقيقــة  وهـذا. غذائيـة لــهؤالء األمهـات إضــافة إىل تقـدمي بـرامج إرشـادية عــن أسـس التغذيـة مسـاعدات

                                          
السابع الحتاد هيئات رعاية الفئـات  املؤمتر" األطفال املتخلفني عقلياً  ألمهاتبرنامج تثقيف غذائي  "سعيد عبد اللـه، إيفلني) 1(

 .228، ص 1998ا3لد األول،  ، ع.م.اصة واملعوقني بـ جاخل
 .71، ص) 1997مكتبة الدار العربية للكتاب،: القاهرة(، اإلنسان صحةالتلوث البيئي وأثره على السيد أرناؤوط،  حممد) 2(

 .13، ص مرجع سابقورنر،  ديفيد) 3(
.34، ص سابقمرجع القذايف، رعاية املتخلفني ذهنياً، رمضان)4(
 .71، ص مرجع سابقالسيد أرناؤوط،  حممد) 5(
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املتخصصــون إمنــا هــو  أوعلــى قــانون أو تشــريع تضــعه الدولــة وال علــى جهــد يقــوم بــه األطبــاء لــيس متوقفــاً 
 .جهد تشرتك فيه كل األطراف حكومية وأهلية

(X-Ray): األشعة السينيـة -3

لألشعة السينية من العوامل ذات التأثري اخلطري يف منو الطفل يف مرحلـة مـا  احلاملتعرض األم  يعترب
فعنـدما حيـدث  األشـعة،تلف هذا التأثري وفقاً للفـرتة الزمنيـة الـيت حيـدث فيهـا التعـرض لــهذه وخي. امليالد قبل

أمــا إذا حــدث التعــرض يف الفــرتة  للبويضــة،هــذا التعــرض يف األســبوعني األولــني تكــون النتيجــة تــدمري كلــي 
  )1(.إىل جمموعة من التشوهات فيؤديمن األسبوع الثالث حىت السادس من اإلخصاب 

األشعة لفرتات طويلة أو متكررة إىل التأثري بشكل سليب علـى منـو وتطـور  لـهذهيؤدي التعرض  كما
  )2(.مستوى القدرات العقلية للجنني وعلىاملخ، 

أن تتجنــــب التعــــرض لـــــهذه األشــــعة وخاصــــة خــــالل الشــــهور األوىل  احلامــــلينبغــــي علــــى األم  لــــذا
لظـروف ملحـة، فيكـون ذلـك حتـت إشـراف طبيـب  التعـرض لــهذه األشـعة الضـروريوإذا كان من . للحمل

 .االحتياطات الكافية لذلك أخذخمتص حىت ميكن 

- :اإلشعاعـات النوويـة -4
 حيـث .لإلشعاعات النوويـة يـؤدي إىل تشـويه األجنـة خـالل فـرتة منوهـا احلواملتعرض األمهات  إن

بســــبب  عقليًــــا  متخلفــــنياللــــوايت تعرضــــن إىل إشــــعاعات نوويــــة وضــــعن أطفــــاالً  احلوامــــللـــوحظ أن النســــاء 
والــــهيكل العظمـــي، كمـــا أن األمهـــات  املركـــزي العصـــيبلــــهذه اإلشـــعاعات علـــى اجلهـــاز   الســـيئةالتـــأثريات 

احلمـل مـن جـراء الــهجوم النـووي علـى هريوشـيما وجنـازاكي  فـرتةاللـوايت تعرضـن لإلشـعاعات النوويـة خـالل 
  )3(.الً مشوهني بسبب تلك األشعةالثانية وضعن أطفا العامليةيف اليابان إبان احلرب 

شـــعوب -املرتتبـــة علـــى اإلشـــعاعات النوويـــة جيـــب أن يعمـــل اجلميـــع اخلطـــريةنتجنـــب اآلثـــار  ولكـــي
اسـتخدام األسـلحة النوويـة حـىت تتجنـب البشـرية مـا يسـفر عنـه اسـتخدام مثـل  حظرمن أجل -وحكومات

 .مقبلةملأساة ولكن لعدة أجيال من مشكالت ال تؤثر فقط على األجيال اليت عاصرت ا األسلحةهذه 

- :سـوء استخدام العقاقـير  -5

                                          
 .119، ص مرجع سابقحممود الطواب ،  سيد) 1(
.33، ص)1996املكتب اجلامعي احلديث، : اإلسكندرية (، رعاية املتخلفني ذهنيًاالقذايف، رمضان) 2(
 .334-333ص ص ) 1997دار املسرية، : عمان: األردن (، البيئة الداء والدواءالفرج العطيات،  أمحد) 3(
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بأنـــه اســـتعمال أيـــة مـــادة كيميائيـــة ســـواء أكانـــت مشـــروعة أم غـــري  العقـــاقريســـوء اســـتخدام  يعـــرف
 وGـــذا  )1(.أذى جســـمي أو عقلـــي أو اجتمـــاعي للشـــخص أو لآلخـــرين احمليطـــني بـــه إىلمشـــروعة، تـــؤدي 

 .وية مبختلف أنواعها وكذلك الكحول واملخدرات مبختلف أشكالـهماتشمل األد العقاقريالتعريف فإن 

أن العقاقري الـيت تتناولــها األم أثنـاء فـرتة احلمـل لــها تأثريهـا اخلطـري  الدراساتأثبتت العديد من  وقد
لــها تـأثري  الفيتامينـاتاحليوية، وكذلك اجلرعات املفرطة مـن بعـض  اتفمثًال بعض املضاد. اجلنني منوعلى 

لــــه آثـــار متعـــددة علـــى الطفـــل يف  األمار علـــى صـــحة الطفـــل النـــامي، إن وصـــول تـــأثري العقـــاقري إىل دم ضـــ
تغــري وتــؤثر تــأثرياً مباشــراً علــى اجلنــني، كمــا قــد تــؤدي  دونمرحلــة مــا قبــل املــيالد فقــد تُنقــل هــذه العقــاقري 

  )2(.الرحم فتؤثر على الطفل بطريق غري مباشر بيئةأحياناً إىل تغيري يف 

يف أغلـــب -بعــض العقـــاقري الضـــارة أثنــاء فـــرتة احلمـــل فــإن الطفـــل يولـــد األمعنـــدما تتعـــاطى  وكــذلك
مسعيــة أو أن يكـون مصــاباً بتشــوهات يف جهـاز األوعيــة الدمويـة للقلــب أو اجلهــاز  بإعاقـةمصــاباً -األحيـان
  )3(.أو املسالك البولية العضلي

ال يصــل ) الكروموزومــات(تغــري يف الصـبغيات مــن بـني ســتة أجنـة مصــابني ب أنــهاملعــروف اليـوم  فمـن
 تتناولــهاجنني واحد والسبب يف ذلك التغري على وجه التأكيد يرجع إىل بعـض األدويـة الـيت  إالإىل امليالد 

 . )4(األم أثناء احلمل

يف أملانيـــا املتحـــدة وبريطانيـــا، وبـــاقي البلــــدان ) الثاليدومايـــد(اســـتعمل دواء  الســـتيناتبدايـــة  فمـــن"
اللـوايت  األمهـاتاألخرى، ومل ميض زمن طويل حىت اكتشفت آثار هذا الدواء املـدمرة علـى أطفـال  بيةاألور 

والسـابع مـن احلمـل، فقـد ولـد  الثالـثتناولن الدواء ولو ملـرة واحـدة أثنـاء احلمـل، وخباصـة مـا بـني األسـبوع 
  )5(".أكثر من عشرة آالف طفل بعاهات خمتلفة

اقري وتأثريهــا الضــار علــى صــحة الطفــل يف مرحلــة مــا قبــل الــوالدة ال العقــ تنــاولذلــك إىل أن  ويشــري
 للمشـروباتاألدويـة فقـط، حيـث إن هنـاك تـأثري خطـري علـى صـحة الطفـل نتيجـة تنـاول األم  علـىيقتصر 

اليــوم أن املــرأة  املتــوفرةبيانــات اإلكلينيكيــة لحيــث ميكــن القــول بشــكل مؤكــد مــن ا. الكحوليــة أثنــاء احلمــل

                                          
 2نسـيمة داود، ثريـه محـدي، ط  :، ترمجـةوأساليب املساعدة فيهـا واملراهقنيمشكالت األطفال سيفر، هوارد ميلمان،  شارلز) 1(

 .504ص) 1996األردنية،  اجلامعة: عمان: األردن (
 .117، ص مرجع سابقحممود الطواب ،  سيد )2(
دار : الكويـــت( 4؛ ط  2، جواســـرتاتيجيات الرتبيــة اخلاصـــة العـــادينيفـــال غــري ســـيكولوجية األطالســـيد عبـــد الــرحيم،  فتحــي )3(

 .220ص) 1990القلم ، 
.109، ص مرجع سابقمايورثا راجوثا، . فيديريكو) 4(
 .333، ص سابق مرجعالفرج العطيات،  أمحد) 5(
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مخسـني باملائـة ألن تنجـب طفـالً يعـاين مـن  مبعدلكحول بانتظام أثناء احلمل تواجه احتماالً اليت تشرب ال
باملائــة ألن تنجــب طفــالً يعــاين مــن إعاقــات جســمية  ثالثــنيدرجــة مــن التخلــف العقلــي واحتمــال مبعــدل 

  )1(.متعددة أخرى

يعـــد ســـبباً  -ليـــةســـواء كانـــت أدويـــة أو مشـــروبات كحو -احلامـــل للعقـــاقري األمفـــإن تعـــاطي  وبـــذلك
إصــابة الطفــل باإلعاقــة، ويتوقــف ذلــك علــى نــوع تلــك العقــاقري وحجمهــا؛ لــذا ينبغــي  أســبابرئيســياً مــن 

طفلـــها  ســالمةاألم احلامــل أال تقــدم علــى تنــاول أي عقــار دون استشــارة الطبيــب حــىت حتــافظ علــى  علــى
 .تناول املشروبات الكحولية عدم فضالً عن. من اإلعاقة

- :الغـازات التدخـين و -6
يـــؤثر التـــدخني والغـــازات  حيـــثالطفـــل باإلعاقـــة  إصـــابةأحـــد أســـباب   احلامـــلتـــدخني األم  يعتـــرب

مل تكـــن أمهـــاUم مــدخنات أثنـــاء فـــرتة  الــذينبشــكل عـــام علــى صـــحة الطفـــل، مقارنــة باألطفـــال العـــاديني 
 .احلمل

كانـت أمهـاUم   سـنة والـذين 11-7الـذين تـرتاوح أعمـارهم مـن  األطفـالدراسـة أجريـت علـى  ففي
اتضح أ�م أقصر طوًال ومتخلفون بنسبة أربعة أشهر عن األطفال اآلخـرين الـذين  احلمل،تدخن أثناء فرتة 

  )2(.تدخن أمهاUم أثناء فرتة احلمل مل

املولــودون ألمهــات كــن يــدخن أثنــاء احلمــل يقــل وز�ــم عــن املعــدل  األطفــالباإلضــافة إىل أن  هــذا
األمهات غري املدخنات كما يؤدي تدخني األم إىل زيـادة خطـر اإلجهـاض  عن أطفال جرام 200مبقدار 

وهنـــاك  املـــدخنات،ومـــوت اجلنـــني أو الطفـــل حـــديث الـــوالدة باملقارنـــة مـــع أطفـــال األمهـــات غـــري  التلقـــائي
يف النمـــو اجلســـمي  إعاقـــاتدالئـــل متزايـــدة تثبـــت أن أطفـــال األمهـــات املـــدخنات ميكـــن أن تكـــون لـــديهم 

 . )3(ايلوالعقلي واالنفع

ممــا . تــأثري ضــار علــى صــحة األم احلامــل وبالتــايل علــى صــحة اجلنــني للتــدخنيممــا ســبق أن  يتضــح
مصـــادر  مـــل أن تتجنـــنبوااحل هـــاتبـــل جيـــب علـــى األم. احلوامـــل عـــن التـــدخني املـــدخناتيتطلـــب إقـــالع 

 .حىت حيافظن على أطفالـهن من اإلعاقة والغازاتالتدخني 

 : (R .H . factor)اختـالف العامل الرايزسي  -7

                                          
 .518، ص  مرجع سابقشيفر، هوارد ميلمان ،  شارلز )1(
.62، ص ع سابقمرجالسيد أرناؤوط ، حممد) 2(
 .509، ص  508، ص  مرجع سابقشيفر ، هوارد ميلمان ،  شارلز) 3(
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 R.Hإىل تركيب كيميائي معني للدم، فإذا تـزوج رجـل إجيـايب  الرايزسيالعامل  أو R.Hعامل  يرمز
وأحيانـاً حلياتـه  علـى ذلـك نتـائج غـري طيبـة بالنسـبة لنمـو اجلنـني يرتتـباحملتمـل أن  فمـن R.Hسالبة  بامرأة

اد وتكـون النتيجـة الطبيعيـة لـذلك إمـا طفـل مصـاب بالريقـان احلـ والدةيـؤدي ذلـك إىل  حيث. بصفة عامة
بشـلل  أوأو بعد الـوالدة مباشـرة، وإمـا أن يظـل علـى قيـد احليـاة مصـاب بالصـمم  الوالدةموت اجلنني عند 

  )1(.جزئي يف املخ

قبــل الــزواج وأثنــاء فــرتة احلمــل وذلــك يتطلــب زيــادة  الطبيــةإجــراء الفحــوص  فإنــه مــن الضــروري لــذا
 والصـحراويةواألمومـة وتغطيتهـا الحتياجـات السـكان وخاصـة يف املنـاطق الريفيـة  رعاية الطفولة مراكزعدد 

مشـــاركة اجلهـــود األهليـــة إىل  ضـــرورةمـــع . مـــع القيـــام بـــربامج التوعيـــة بأســـباب اإلعاقـــة وكيفيـــة الوقايـــة منهـــا
 .جانب اجلهود احلكومية حىت ميكن حتقيق ذلك

- :عمـر األم  -8
بصــفة عامــة، حيــث تبــني أن أفضــل فــرتة لإلجنــاب هــي الفــرتة وصــحته  الطفــلســن األم بنمــو  ارتــبط

وإن إجناب األم قبـل وبعـد هـذا السـن قـد يـؤدي إىل بعـض املخـاطر علـى  والثالثني،بني العشرين واخلامسة 
 .اجلنني

قد تواجه األمهات اضطراب تسمم احلمـل والـذي مـن أهـم مظـاهره  العشرينحالة احلمل قبل  ففي
  )2(.ادة الوزن مع تورم األطراف ، كما قد يواجهن مضاعفات يف املخاضوزي الدمهو ارتفاع ضغط 

الناجتة عن احلمل قبل سـن العشـرين ظـاهرة الـزواج املبكـر للفتيـات  اإلعاقةمن معدل حدوث  ويزيد
 تعليمهـــا،البيئـــات الفقـــرية والنائيـــة والـــيت ال Uـــتم بطبيعـــة احلـــال بـــتعلم الفتـــاة أو اســـتكمال  يفوالـــيت تنتشـــر 

االجتماعيــــة  والظــــروفألن ظــــاهرة الــــزواج املبكــــر تــــرتبط بالعديــــد مــــن القــــيم والعــــادات واملفــــاهيم  وذلــــك
البيولــوجي والنفســي وضــعفها  نضــجهاواالقتصــادية ممــا يرتتــب عليــه أن تنجــب األم أطفــاالً قبــل أن يكتمــل 

فضــالً . باإلعاقــةقليلــي املناعــة عرضــة لإلصــابة  التكــوينعنــد اإلجنــاب فتــأيت بأطفــال ضــعاف البنيــة ناقصــي 
األمومــة وقصــور وعيهــا باألســس الصــحية والنفســية والرتبويــة يف  مســئوليةعــن عــدم قــدرة األم علــى حتمــل 

 .تنشئة أطفالـها 

الـــزواج للفتيـــات الصـــغار الـــاليت مل يـــبلغن حـــد النضـــج اجلســـمي والعقلـــي  حيظـــرفإنـــه ينبغـــي أن  لـــذا
 .يفة معرضة لإلصابة باإلعاقةفيما قبل سن النضج ينتج عنه ذرية ضع الزواجحيث إن 

                                          
الـدار العلميـة ودار الثقافـة : عمـان : األردن (  الرتبية اخلاصة لذوي اإلعاقات العقلية والبصرية والسمعيةسعيد حسين العزة ، ) 1(

.41، ص ) 2001للنشر والتوزيع ، 
 .120، ص ابقمرجع سحممود الطواب ،  سيد) 2(
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سن اخلامسة والثالثني جيعـل األم معرضـة لألمـراض أثنـاء فـرتة احلمـل وزيـادة  بعديف حالة احلمل  أما
" داون"كمـــا يكـــون املخـــاض أطـــول وأصـــعب كمـــا أن الطفـــل يكـــون عرضـــة لإلصـــابة مبـــرض   الـــدم،ضـــغط 
األمهــات بــني األربعــني ومــا  عنــديبــاً تقر % 1تــزداد نســبة ظهــوره كلمــا زاد ســن األم حــىت تصــل إىل  الــذي
  )1(.بعدها

بصورة دائمة للسيدات املتزوجـات ولفـت أنظـارهن إىل خطـورة  واإلرشادينبغي توجيه النصح  لذلك
وأن ذلك اإلجناب قد يكون سبباً يف إصابة الطفـل باإلعاقـة أو أن جيعلــه أكثـر  متأخرة،اإلجناب حىت سن 

 .غريه عرضة لـها من

 :نفعالية لألم الحالة اال-9
 .أثريهـــا علـــى ســـالمة اجلنـــنيتالـــيت متـــر Gـــا األم أثنـــاء فــرتة احلمـــل لــــها  واالنفعاليـــةاحلالــة النفســـية  إن

إىل أن التغـريات االنفعاليـة الشـديدة الـيت حتـدث لـألم أثنـاء احلمـل تـؤدي  احلديثـةأشـارت الدراسـات  حيث
تغـــريات   إىلالغـــدة الكظريـــة، األمـــر الـــذي يـــؤدي اجلهـــاز العصـــيب ممـــا يـــؤدي إىل زيـــادة إفـــرازات  تنشـــيطإىل 

فــإن تعــرض  وبــذلك )2(.اجلنــنيوقــد تكــون هــذه التغــريات ذات تــأثري ضــار علــى صــحة . كيميائيــة يف الــدم
 .اجلننياألم للضغوط االنفعالية قد ينتج عنه الكثري من اآلثار الضارة على 

خـالل احلمـل قـد تـؤثر تـأثرياً ضـاراً وغـري  قلـق األم وقلـة طمأنينتهـا االنفعاليـة فـإنسبيل املثـال  وعلى
ـــة مرغـــوب ـــة اخلارجي لـــوحظ أن تعـــرض األم  كمـــا )3(.يف اجلنـــني الناشـــئ وتعـــوق الوليـــد يف توافقـــه مـــع البيئ

لضعف الرتكيز وصعوبات التعلم فيمـا  اجلننياحلامل إىل التوتر الشديد خالل فرتة احلمل يؤدي إىل تعرض 
  )4(.بعد

أن حتـاول االحتفــاظ Gـدوئها االنفعـايل وأال تعـرض نفسـها للمــؤثرات  امـلاحلفـإن علـى األم  ولـذلك
 .عنها ضغوط نفسية وعصبية حىت حتمي طفلـها من التغريات اليت قد تؤثر على صحته ينتجاليت قد 

                                          
 .120، ص سابقالرجع امل) 1(
 .121، ص  مرجع سابقحممود الطواب ،  سيد) 2(
، جـــابر عبـــد احلميـــد جـــابر، ةالعزيـــز ســـالمأمحـــد عبـــد  : ترمجـــة،   والشخصـــية الطفولـــةســـيكولوجية ، وآخـــرونكـــوجنر ،   جـــون) 3(

.97ص ) 1996النهضة العربية، دار: القاهرة(
 .32، ص  مرجع سابقان، شيفر ، هوارد ميلم شارلز )4(
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الطفـل  فمـيالد  .تبطة بعملية والدتهالطفل واملر  إعاقةGا جمموعة األسباب اليت تؤدي إىل  ويقصد 
البيئـة الـيت كـان  عـنبداية وجوده ومنوه، ولكن ميالد الطفل يأيت بـه إىل بيئـة خمتلفـة متـام االخـتالف  ميثلال 

  )1(.فإن البيئة اجلديدة ليست كذلك ومنوهيعيش فيها، وإذا كانت بيئة الرحم ثابتة نسبياً ومهيأة ملعيشته 

من أصعب اللحظات اليت مير Gـا الطفـل يف حياتـه حيـث إن انتقالــه مـن  ةالوالدكانت حلظات   لذا
 .إىل البيئة اجلديدة ليس باألمر اليسري الرحمبيئة 

أجريــت علــى الطفــل أثنــاء والدتــه، وعنــد مســاع دقــات قلبــه ورؤيتــه علــى  الــيتأثبتــت التجــارب  فقــد
النتقــال، إنــه يعـاين مــن كــل الصــعوبات الصـعوبة الــيت يعانيهــا الطفـل مــن جــراء هـذا ا مــدىاجلهـاز اخلــاص، 

  )2(.إىل هذا العامل اخلروجاليت يتأثر Gا من خالل إمساك األيدي به وكل ما يساعده على  الفيزيائية

والدة الطفل إذا مل حتاط بالعناية الكافية فإ�ا قد ترتك آثاراً سـيئة علـى  عمليةباإلضافة إىل أن  هذا
 .جيعلـه عرضة لإلصابة باإلعاقةالطفل وتطوره فيما بعد مما  منو

لدى األجنة أثناء عملية الوالدة إىل مـوت اجلنـني أو إصـابته  األوكسجنيفقد تؤدي حاالت نقص  
 أنعلــى وظــائف املولــود احلــديث  األوكســجنيدراســة ألثــر قلــة  فقــد تبــني مــن .اخلطــرية اإلعاقــاتبإحــدى 

انوا أقـل حساسـية ك والدUم األوكسجني خالل والدة نتيجة للحرمان من  إصاباتاألطفال الذين أصيبوا 
وأقـل اسـتجابة بكفـاءة للتنبيـه البصـري، كـذلك كـانوا أكثـر  احلركـي،للتنبيه باألمل، وأقل نضـجاً يف التكامـل 

املخـي الـذي ينـتج عـن تلـف خاليـا  بالشـللقـد يظهـر مـا يسـمى  كما )3(.العضلي والتصلبإظهاراً للتوتر 
يف  شـــلل بعـــد، كمـــا يظهـــر علـــى الطفـــل فيمـــا  الـــوالدةني أثنـــاء عمليـــة نتيجـــة نقـــص كميـــة األوكســـج خاملـــ

  )4(.األصابع أو العجز عن استخدام العضالت الصوتية أوالسيقان أو األذرع وارتعاش الوجه 

حيــدث أن يصــاب اجلنــني بالصــدمات أو الكــدمات اجلســدية أثنــاء عمليــة  فقــدإىل ذلــك  باإلضــافة
أو اســتخدام األدوات اخلاصــة بــالوالدة، أو اســتخدام طريقــة الــوالدة  عمليــة الــوالدة طــولالــوالدة، بســبب 

  )5(.اإلعاقة  وبالتايلمما قد يسبب اإلصابة يف اخلاليا الدماغية أو القشرة الدماغية للجنني  القيصرية
                                          

 .19ص ) 1998قباء،  دار: القاهرة(، رعاية منو الطفل، ينالدين كفا عالء) 1(
: دمشــق(مايســة حممــد ســعيد الــدقر، : :، ترمجــة قبــل الــوالدة وبعــدها واحلركــيالتطــور النفســي  -فــن رعايــة الطفــلغاســية، . ج) 2(

 .18ص) 1992دار اخلري، 
 .101ص  ،ابقسمرجع ، وآخرونكوجنر ،   جون )3(
 .121، ص  مرجع سابقحممود الطواب ،  سيد )4(
دار الفكـــــر، : عمـــــان: األردن (2؛ طيف الرتبيـــــة اخلاصـــــةمقدمـــــة-ســـــيكولوجية األطفـــــال غـــــري العـــــادينيالروســـــان ، فــــاروق)5(

 .93، ص )1996
،
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اليت يتعرض لـها الطفل بسبب تعسر الوالدة وحوادث الـوالدة الناجتـة  االختناقتؤدي حوادث  كما
 واألضــراراألدوات الطبيــة املســاعدة علــى ســحب اجلنــني إىل الضــغط علــى مججمــة الطفــل  اماســتخدعنــد 

  )1(.العقليببعض أنسجة املخ وحدوث نزيف للمخ أحياناً، مما يؤدي إىل اإلصابة بالنقص 

يف املنزل من دون إشـراف صـحي أو علـى أيـدي غـري املتخصصـني أحـد  الوالدةإىل ذلك أن  أضف
مــن جممــوع املعــوقني جســدياً قــد أبصــروا % 92أن نســبة  ميدانيــةأظهــرت دراســة  حيــث.أســباب اإلعاقــة

ممــا يعــين وجــود عالقــة  . )2(فقــط مــن هــؤالء متــت والدUــم يف املستشــفيات% 8نســبةالنــور يف املنــازل وأن 
 . وبني مكان الوالدة اإلعاقةقوية بني ظهور 

وأن ميتلـك . وف الـيت جتعلــها آمنـةضـرورة أن ُحتـاط عمليـة الـوالدة بـالظر  تتضـحخالل ما سـبق  ومن
البيئـة  Uيـأ وأنالتوليـد املهـارة الالزمـة لـذلك، واألسـس العلميـة الـيت حتـيط بعمليـة الـوالدة  بعمليةمن سيقوم 

 .املناسبة الستقبال املولود اجلديد

إلعاقــة بعــد عمليــة الــوالدة ولكــن مــن اجلــدير بالــذكر الــيت تــؤدي إىل ا األســبابGــا جمموعــة  يقصــد
 حـدثتأن هناك بعض حاالت اإلعاقة اليت قد تظهر بعـد عمليـة الـوالدة وتكـون نتـاج لعوامـل  إىلاإلشارة 

 .قبل أو أثناء عملية الوالدة

 :واليت ترتبط بعوامل ما بعد الوالدة اإلعاقةيتناول الباحث فيما يلي بعض أسباب  وسوف

 Malnutrition: التغذية  سـوء )1(
التغذيــة اجليــدة لــألم احلامــل أثنــاء فــرتة احلمــل وأثــر ذلــك علــى منــو اجلنــني،  أمهيــةاإلشــارة إىل  ســبقت

إذ يشـكل  الـوالدة،وجتـدر اإلشـارة هنـا إىل أمهيـة التغذيـة اجليـدة للطفـل بعـد عمليـة . ذلـك باإلعاقـة وعالقة
سـوء التغذيـة  فمشـكلة. "اإلعاقـة حـاالترئيسـياً مـن أسـباب سوء التغذية وخاصة يف املنـاطق الفقـرية سـبباً 
مليـون طفـل  200يف العـامل كلــه حيـث يوجـد حـوايل  األطفـالمتثل أكرب مشكلة صحية Uدد ماليـني مـن 

  )3(."الناميةمصابني بسوء التغذية يف الدول 

قـات الـيت تـؤدي املسـئول عـن عـدد كبـري مـن اإلعا وهؤالء األطفال ه همن يعاين الذيالتغذية  وسوء
 .عدم إتاحة فرصة النمو الكامل لقدراته الفطرية إىلبالطفل 

                                          
 .42ص  ،سابقمرجع ، ذهنياً القذايف ، رعاية املتخلفني  رمضان )1(
.16ص ) 1995الدار العربية للعلوم،: بريوت(توثيقيةدراسة -عوقون لكن عظماءموديع شكور، جليل) 2(
 .228، ص مرجع سابقعبد اهللا ،  ديسع إيفلني) 3(
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الصــحة العامليــة، فســوء التغذيــة برأيهــا قــد جيعــل إصــابة الطفــل بــاملرض  منظمــةمــا أشــارت إليــه  وهــذا
 حــاالتأحيانــاً إىل اإلصــابة بــالتخلف والعجــز وعــدم القــدرة علــى الــتعلم وقــد يــؤدي إىل  يــؤديقاتلــة، كمــا 

 )أ ( فيتـامني  نقـصألف طفـل يفقـدون بصـرهم كـل عـام نتيجـة  250عاقة الدائمة فمن املقدر أن من اإل
 ) 1(  .يف الكثري من البلدان النامية  ازديادألف حالة شلل أطفال سنوياً وهي على  75إىل حنو  إضافة

الطفـــل  وملـــا كانـــت تغذيـــة. اخلطـــرية املرتتبـــة علـــى ســـوء تغذيـــة الطفـــل اآلثـــارســـبق يتضـــح مـــدى  ممـــا
حـىت  بـا3تمعملقام األول فإن األسرة حتتـاج إىل دعـم مـن املؤسسـات األخـرى املوجـودة ايف  األسرةمسئولية 

 .تستطيع أن تقوم مبسئوليتها كاملة

 :الحـوادث والصدمـات -2
اجلســمية والــيت تــؤثر بشــكل مباشــر علــى أجهــزة اجلســم ســبباً رئيســياً مــن  والصــدماتاحلــوادث  تعــد

 لــــهذهباإلعاقـــة وخاصـــة يف الفـــرتة األخـــرية بســـبب ارتفـــاع معـــدل إصـــابة األطفـــال نتيجـــة  ةاإلصـــابأســـباب 
 .احلوادث

حيــث تشــري اإلحصــاءات العامليــة أن مــن بــني كــل مخســة أطفــال يتوجــه طفــل واحــد علــى األقــل إىل 
املستشــفى للعــالج مــن إصــابة مــا كــل ســنة ، وأن مــن بــني كــل مائــة ألــف طفــل مصــاب ميــوت ألــف طفــل 

حتـــدث لألطفـــال يف احلـــوادث الســـبب الثـــاين  الـــيتتعـــد اإلصـــابات  كمـــابعاهـــة مســـتدمية   2500ويصـــاب 
  )2(.واإلسهال املعويةلوفيات األطفال يف مصر بعد النزالت 

عـــن حـــدوث تصـــاعد كبـــري يف معـــدالت تعـــرض األطفـــال للحـــوادث  علميـــةكشـــفت دراســـة   حيـــث
الـذين يـدخلون مستشـفيات جامعـة  مـن املرضـى% 50اإلحصاءات أن  فأوضحت. واإلصابات يف مصر

مـــن وفيـــات األطفـــال يف هـــذه الســـن % 25ســـنة ، وأن  15أطفـــال حتـــت ســـن  احلـــوادثالقـــاهرة بســـبب 
  )3(.واحلوادث لإلصاباتحتدث كنتيجة 

يـرى أن االرتفـاع يف معـدل تعـرض الطفـل للحـوادث واإلصـابات  الباحـثخـالل مـا سـبق فـإن  ومن
 افتقـادممـا يرتتـب عليـه  ومؤسسات ريـاض األطفـالغياب دور احلضانة  للعمل يف املرأةقد يرجع إىل خروج 

كافيـــة أو اللعـــب يف   رعايـــةاألطفـــال للرعايـــة أثنـــاء غيـــاب األم ممـــا يضـــطر األطفـــال للبقـــاء يف املنـــزل بـــدون 

                                          
 . 16، ص  مرجع سابقجليل وديع شكور ، ) (1

طــيب املســتمر ،  مركــز التعلــيم ال "إصــابات األطفــال " املــؤمتر العلمــي الســنوي ، "  أطفــال مصــر يف خطــر" صــاحل علــي بــدر ،  )2(
 .3، ص1992كلية الطب ، جامعة القاهرة ،

املـؤمتر اخلــامس ، "الضــرورية ملنـع حـوادث املنــزل والطريـقاالحتياجـاتحنــو طفولـة غـري معوقــة عـن طريـق "عبـده حممـود،علـي)3(
 .52،، ص 1990،  ع. م . بـ ج  الفئات اخلاصة واملعوقني رعايةالحتاد هيئات 

س
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األوضــاع املعينــة حبيــث ال تــدع طفلـــها  ترتيــبالشــارع ممــا يعرضــهم لإلصــابة واحلــوادث؛ لــذا كــان علــى األم 
لفـــرتة قصـــرية قـــد يســـبب لــــه األذى والضـــرر ، فعليهـــا أن  ولـــون مراقبتهـــا ورعايتهـــا فإمهـــال الطفـــل يغيـــب عـــ

الرعايـة  لـهفعليهـا أن تـوفر  تؤذيـه، وإذا أرادت األم تـرك طفلــها ألمـر مـا، قـدحتمي طفلـها مـن األشـياء الـيت 
 .قبل أن ترتكه واآلمنةالكافية 

درجــة مــن الــوعي، والثقافــة، واإلدراك خلطــورة املواقــف إذا مل تكــن علــى  األمباإلضــافة إىل أن  هــذا
، جيعلـــه معرضــاً لألخطــار واإلصــابات الــيت قــد تكــون ســبباً حلــدوث اإلعاقــة،  طفلهــا لـــهايتعــرض  قــد الــيت

األطفـال هـو  يـةرعا علـىذلك كان االهتمام بضرورة تعلـيم املـرأة وتزويـدها باملعرفـة الـيت تقـوي قـدرUا  وعلى
 . الطفل من احلوادث واألخطار أساس عملية محاية

- :األمراض وااللتهابات -3
الســـنوات األوىل مـــن عمـــره إىل عـــدد مـــن األمـــراض وقـــد يكـــون بعضـــها  يفالطفـــل وخاصـــة  يتعـــرض

 .إىل إصابة الطفل باإلعاقة-يف الوقت املناسب يعاجلإذا مل -خطرياً يؤدي

ة أو الســحايا أو التهــاب اجلهــاز حــرارة الطفــل النــاتج عــن إصــابته باحلصــب درجــةحالــة ارتفــاع  ففــي
  )1(.، يؤدي إىل إصابة اجلهاز العصيب املركزي للطفل وبالتايل إىل اإلعاقة وغريها.. التنفسي

مــن األمــراض الــيت قــد تســبب تلفــاً لــألذن الداخليــة أو الوســطى ممــا يــؤدي  كبــريأن هنــاك عــدد   كمــا
ـــة االلتهـــاب الســـ: الســـمعية ومـــن بـــني هـــذه األمـــراض اإلعاقـــةإىل  ـــات الغـــدد النكفي  واحلصـــبةحائي والتهاب

تـأيت األمـراض املعديـة مثـل الزهـري كسـبب لإلعاقـات البصـرية  كمـا )2(.وااللتهاب السحائي املخي وغريها
  )3(.ممن تقل أعمارهم عن مخس سنوات) من احلاالت% 23حوايل (عند األطفال 

راض ينطــوي بالدرجــة األوىل  يف حــدوث اإلعاقــات الناجتــة عــن هــذه األمــ الســببالباحــث أن  ويــرى
وحتصــــينهم ضــــد العديــــد مــــن األمــــراض يف  األطفــــالالرعايــــة الصــــحية، حيــــث إن إمهــــال تطعــــيم  بأســــاليب

الطبيـة يف حينهـا أو التـأخر أو التغاضـي عـن معاجلـة الطفـل  اإلرشـاداتاألوقات احملددة وسوء التعامـل مـع 
ات الناجتــة عــن هــذه األمــراض ممــا حيــتم ضــرورة إىل زيــادة معــدل اإلصــابة باإلعاقــ يــؤدياملصــاب مبــرض مــا، 

مــن اإلصــابة  الطفــلوتوعيــة األســرة بأســاليب الرعايــة الصــحية الــيت ينبغــي اتباعهــا حــىت ميكــن وقايــة  إرشــاد
 .باألمراض

- :التــلوث -4
                                          

 .94ص  ، مرجع سابق مقدمة يف الرتبية اخلاصة،-العادينييكولوجية األطفال غري الروسان، س فاروق )1(
.48، ص مرجع سابقالسيد حالوة، حممد)2(
 .265، ص مرجع سابق اإلعاقة ورعاية املعوقني، سيكولوجيةالسيد عبد الرحيم، قضايا ومشكالت يف  فتحي) 3(
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أشكالـه من أهم األخطار اليت تواجه اإلنسـان وتـؤثر علـى صـحته بوجـه  مبختلفخطر التلوث  يعد
 .الناتج عن التلوث أكثر تأثرياً على صحة األطفال بصفة خاصة طراخلعام ويكون 

اإلشـعاعات النوويـة واملنتجـات الـيت تـؤدي إىل التسـمم، ونسـبة ب مهـددة بيئـةخيرج الطفل إىل  حيث
وغــري ذلــك مــن ظــواهر التلــوث الــيت أصــابت البيئــة، وإذا كــان هــذا التلــوث مضــراً  التلــوث،متصــاعدة مــن 

مــن  حظــاً م فهــو البــد أن يكــون أكثــر إضــراراً بصــحة العناصــر األضــعف واألقــل اإلنســان بوجــه عــا بصــحة
يف هـذه اللحظــة  العــاملGـم أولئـك األطفــال الـذين خيرجـون إىل  يقصــدوسـائل احلمايـة مــن تلـك الظـواهر، و 

  )1(.احلرجة من بداية حياUم

يـــؤدي إىل زيـــادة  قـــد يكـــون لــــها تـــأثرياً ضـــاراً علـــى صـــحة الطفـــل ممـــا الـــيتمظـــاهر التلـــوث  وتتعـــدد
 .باإلعاقةاحتمال إصابته 

االنتبــاه إليــه كســبب للتخلــف العقلــي، فهــو يشــكل Uديــداً خاصــاً  جــذببالرصــاص قــد  فالتســمم
ولـو كانـت -أو يبتلعـون كميـة. عليهم إشرافاً كافياً، أو يعيشـون يف أبنيـة متداعيـة يشرفلألطفال الذين ال 

 والـذي يكـون ن اجلـدران أو الـذي خيـرج مـن لعـب احلضـانةمـن الرصـاص يف الـدهان الـذي يتنـاثر مـ-صغرية
  )2(.تخلف عقلي حادسبًبا ل

ــــل ) املبيــــدات(اســــتعمال املــــواد الكيميائيــــة،  شــــيوعباإلضــــافة إىل أن  هــــذا يف كــــل أحنــــاء العــــامل لقت
 دونالضارة، أصبح مشكلة صحية رئيسية وكثرياً مـا يسـتخدم القرويـون مبيـداUم مـن  واألعشاباحلشرات 

أو فقـدان  بالشـللفة أخطارها أو االحتياطات اليت علـيهم اختاذهـا ونتيجـة لـذلك يصـاب العديـد مـنهم معر 
 . )3(البصر أو بإعاقات أخرى

) ومــا يتســبب عنهــا مــن ضوضــاء وغريهــا(التلــوث البيئــي والزحــام  عوامــلكشــفت األحبــاث أن   كمــا
كــــأمراض الفصــــام والقلــــق واالكتئــــاب وراء اإلصــــابة بــــاألمراض النفســــية والعصــــبية   األساســــيةمــــن العوامــــل 

  )4(.العقلي وغريها والتخلف

هذه األخطار ينبغي مواجهة مشكلة التلـوث مواجهـة شـاملة مبعـىن أن  األطفالميكن جتنيب  ولكي
األهليـة منهـا واحلكوميـة يف العمـل مـن أجـل احملافظـة ، والتنظيمـات ، واملؤسسـات ،  الـهيئاتتشرتك مجيع 

                                          
 .159، ص  مرجع سابقمايورثا راجوثا،  فيديريكو) 1(
) 1996منشــورات وزارة الثقافــة، : دمشــق(، 1جـــنــاظم الطحــان، :ترمجــة  ،الطفــلمنــو واينــر، . الكاتيــد، وايــر فينــغ ب ديفيــد) 2(

 .313ص 
.14، ص مرجع سابقورنر ، ديفيد)3(
 .54، ص  مرجع سابقالسيد أرناؤوط،  حممد) 4(
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 مصــادرعــن -بقــدر االســتطاعة-ث، ومــن ناحيــة أخــرى جيــب جعــل األطفــال بعيــدينالبيئــة مــن التلــو  علــى
 .التلوث مبختلف أشكالـه

- : روبالحــ-5
مـن دمـار وختريـب ومبـا ترتكـه مـن ظـروف معيشـية قاسـية أحـد أسـباب إصـابة  تسـببهاحلروب مبـا  تُعد
كانـــت -فيمـــا مضـــى-روبوخاصـــة يف الفـــرتة الراهنـــة مـــن تـــاريخ البشـــرية، حيـــث إن احلـــ باإلعاقـــةاألطفـــال 

األطفــال  ومــنهمعلــى الكبــار، ولكــن يف ظــل التكنولوجيــا العســكرية املعاصــرة، امتــدت إىل املــدنيني  قاصــرة
 .فأصبحت سبباً من أسباب اإلعاقة لدى الكثري منهم

يقـع أكثـر مـن عشـرين نزاعـاً مسـلحاً يف خمتلـف أحنـاء العـامل، ومعظمهـا يف  األيـام،أي يـوم مـن  ففي
وحـده، فقـد  املاضـيفقرية، إن احلرب تسبب اإلعاقـات وهـي انتهـاك حلقـوق الطفـل، ففـي العقـد ال األقطار

ويقـدر أن مـا . مليونـاً  12وتشـرد  دائمـة،مليونا طفل حياUم، وأصيب ستة ماليني جبراح خطـرية أو إعاقـة 
ـــــذين ميوتـــــو % 90و % 80بـــــني  يف النزاعـــــات، مـــــدنيون معظمهـــــم أطفـــــال  جيرحـــــونأو  نمـــــن النـــــاس ال

تيتم أكثر من مليون طفل أو فصـلوا عـن عـائالUم بسـبب  العشرين،ويف العقد األخري من القرن . مهاUموأ
فـــإن تزايـــد الفقـــر والظـــروف الصـــحية الـــيت تســـببها احلـــروب تـــؤدي إىل كثـــري مـــن  كـــذلك )1(.النـــزاع املســـلح

 .اإلعاقات

للعمــل مــن أجــل  الشــعبية أن متثــل عنصــر ضــغط علــى حكومتهــا التنظيمــاتفإنــه بإمكــان  ولــذلك
ما ينتج عن احلروب من آثار مدمرة ومآسـي إنسـانية قاسـية وأكثرهـا قسـوة تلـك  تفاديالسالم حىت ميكن 

 .األبرياء األطفالتلك احلروب عند  ختلفهااليت   اإلعاقات

لــبعض أســباب اإلعاقــة يتضــح لنــا أنــه ميكــن الوقايــة مــن حــدوث بعــض  الســابقخــالل العــرض  ومــن
أن جـزءاً كبـرياً  العلميـةأثبتـت البحـوث  فقـد .تاليف الكثـري مـن حـدوث هـذه األسـباب طريقاإلعاقات عن 

كثــري مــن أســباب اإلعاقــة تكــون يف   ألنمــن إعاقــات الطفولــة ميكــن احلــد منــه، بــل القضــاء عليــه، وذلــك 
 .للوالدةمشاكل احلمل والوالدة والفرتة التالية مباشرة 

أن بعــض اإلعاقــات إذا حــدثت ال ميكــن عالجهــا حــدوث اإلعاقــة هــو  جتنــبيزيــد مــن ضــرورة  وممـا
 .للحد من حدوثها هو الوقاية من العوامل املسببة لـها الوحيدويصبح السبيل 

                                          
الكويـت، اجلمعيـة الكويتيـة لتقـدم الطفولـة 2السـابع، ا3لـد العـدد،العربيـةجملـة الطفولـة م ، 2001األطفال يف العامل ضعو )1(

 .111م ، ص2001 يونيوالعربية، 
ة
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أن الوقايــــة مــــن اإلعاقــــة الســــمعية يف الغالبيــــة العظمــــى مــــن احلــــاالت  يالحــــظســــبيل املثــــال  فعلــــى
أن التخلــــف  كمـــا )1(التالوحيـــد البـــاقي حيــــث ال جيـــدي أي عـــالج يف هــــذه احلـــا األمــــلالشـــديدة هـــي 

  )2(.منهالعقلي حالة مزمنة ال عالج لـها واألمل الوحيد لنقص نسبته هو الوقاية 

اليت تستهدف احلد من اإلعاقة كعنصر أساسي من برامج مواجهة مشـكلة  الوقائيةتأيت الربامج  لذا
 التخطــــيطة احلاليــــة يف إن مل تكــــن أقــــل أمهيــــة مــــن الــــربامج العالجيــــة، فهــــي تتطلــــب األولويــــ الــــيتاإلعاقــــة 

كوزارة الصحة مـثًال،   واحدةوالتنفيذ، إن الوقاية من اإلعاقة ليست مسئولية أو مهمة جهة أو هيئة صحية 
  )3(.والشعبيةبل هي مسئولية شاملة للعديد من املؤسسات احلكومية 

هة مشـكلة اإلعاقـة من اإلعاقة باعتبارها عامالً من أهم العوامل يف مواج الوقايةالتسليم بأمهية  ومع
 بصــورةمنــع حــدوث اإلعاقــة  -بــرغم تنفيــذ الــربامج الوقائيــة -هنــاك حقيقــة هامــة وهــي أنــه ال ميكــن أنإال 

بشـكل �ـائي ألن  اإلعاقـات�ائية، ويرجع ذلك إىل أنه ليس هنـاك سـبيل حاليـاً إىل القضـاء علـى أسـباب 
 .منها ما حيدث ألسباب ما زالت جمهولة إىل اآلن

مـــن أســـباب حـــاالت اإلعاقـــة العقليـــة غـــري معروفـــة حـــىت اآلن، % 75 أن" جنـــداملثـــال ســـبيل  فعلـــى
أن هنـاك حالـة مـن كـل ثـالث حـاالت  كما )4("من األسباب املعروفة فقط% 25على  احلديثوينصب 

مـــن اإلعاقـــات البصـــرية عنـــد األطفـــال % 16مـــا يقـــرب مـــن  هنـــاك" و )5(".صـــمم غـــري معروفـــة األســـباب
  )6(".غري حمددة املعو والشباب ترجع إىل 

لنــا أن هنـاك بعــض اإلعاقــات ال ميكـن الوقايــة مــن حـدوثها لعــدم معرفــة  يتضــحعلــى مــا سـبق  وبنـاءً 
حـىت ميكـن  األسـبابلـها وهذا جيعل ا3تمع اإلنساين يف حاجة ماسة ملعرفة املزيد من هـذه  املسببةالعوامل 

مـن سـبيل إال العمـل منـذ اللحظـة  لـيسإنـه يتحقـق ذلـك ف وحـىت .احلد من حدوث اإلعاقات الناجتـة عنهـا
الرتبيــة املبكــرة للطفــل  تعــد"الســليمة، حيــث  الرتبيــةاألوىل مــن اكتشــاف اإلعاقــة لــدى الطفــل علــى تربيتــه 

                                          
 .203، ص  مرجع سابقحسن ، سليمان  حسن) 1(
 .318ص) 1986العريب،  الفكردار : القاهرة(، يف الصحة العقليةجالل،  سعد )2(
الحتــاد هيئــات رعايــة الفئــات اخلاصــة  املــؤمتر اخلــامس، " قــةمعو  غــريسياســة إعالميــة للوصــول لطفولــة "  ، نيأمحــد حســ ســعاد )3(

 .109، ص 1990، ع.م.واملعوقني بـ ج
 .86-85، ص ص مرجع سابقمقدمة يف الرتبية اخلاصة، -العادينيالروسان، سيكولوجية األطفال غري  فاروق) 4(
 .28، ص ) 1996، م مؤسسة األراضي املقدسة للص: السلط( نافذة على تعليم الصمدبابنة ،  مسري )5(
دار : الكويـــت(4، ط 2، جواســـرتاتيجيات الرتبيــة اخلاصـــةالعـــادينيســـيكولوجية األطفـــال غــري الســـيد عبـــد الــرحيم، فتحــي) 6(

 .265، ص ) 1990القلم، 
ر
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أ�ــا ترمــي إىل احلــد مــن مضــاعفاUا ومــن تطورهــا الســليب وختفيفهــا إىل أقصــى  أيوقايــة ثانويــة مــن اإلعاقــة 
 .الفصل التايلولـه الباحث يف وذلك ما سوف يتنا.  )1("ممكنحد 

 

 

                                          
والثقافــة املنظمــة العربيــة للرتبيــة : تــونس(يف جمــال اإلعاقــة الذهنيــةاملخــتصدليــل املــريب النصــراوي، يوســف القــروي، مصــطفى) 1(

 .71ص) 1995والعلوم، 
ة
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 الفصل الثالث
  تربية الطفـل المعوق
 بمرحلة رياض األطفـال

 

 .مقدمـة  -
 .مرحلة رياض األطفال بدواعـي تربية الطفـل المعوق  -
 .مرحلة رياض األطفال بأسس تربيـة الطفل المعوق  -

 .مرحلة رياض األطفال بمحددات تربيـة الطفل المعوق  -
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 -: مقدمـةة
الطفولــة ال متثــل ســوى فــرتة حمــدودة مــن  ففــرتة"إىل رعايــة خاصــة  -بوجــه عــام -فــرتة الطفولــة حتتــاج

النمـــو األساســـي وتعتـــرب حامســـة يف حتديـــد صـــحة اإلنســـان مـــدى  يصـــاحبهاإال أ�ـــا هـــي الفـــرتة الـــيت  احليـــاة
  )1(."اجلسمانية، ولكن أيضاً من النواحي النفسية واالجتماعية والذهنية الناحيةاحلياة، ليس فقط من 

رر إىل حـد  وصـور السـلوك الـيت تقـ واالجتاهـاتالسنوات األوىل من عمر الفرد تتكون العـادات  ففي
وميتـاز الطفـل مبرونـة . احلياتية اليت جياGها يف تفاعلــه البيئـي الظروفكبري كفاءة الفرد يف تكييف نفسه مع 

فـــال يكـــون الفـــرد .  )2(؛ لـــذا فهـــو قـــادر علـــى الـــتعلم والتكيـــف بأشـــكال متعـــددة والعصـــبيةتراكيبـــه البدنيـــة 
يف شـغف وسـرعة، كمـا أن  يـتعلمالفرتة إىل أن مستعداً يف أي وقت من حياته أكثر من استعداده يف هذه 

مرحلـة ريـاض  تعـد لـذا )3( .حـد مـا إىلشخصية الطفل عموماً ال تبلغ السادسة إال وقـد تشـكلت مالحمهـا 
 .لنموهاألطفال مرحلة حامسة يف حياة اإلنسان، بل ومن أهم املراحل بالنسبة 

العــاديني فهـي أكثـر أمهيـة لألطفــال  األطفـال لنمـوكانـت مرحلـة ريـاض األطفـال مرحلــة حامسـة   وإذا
كبــرية مــن األطفــال املعــوقني ســنوات يصــارعون فيهــا مــن   ألعــداداملعــوقني، فســنوات العمــر األوىل بالنســبة 

وضـياع فـرص يتعـذر تعويضـها يف املراحـل العمريـة الالحقـة، وبـدالً مـن أن  منائيأجل البقاء وفرتات تدهور 
 فإ�ــاواستكشــاف واســتمتاع كمــا هــو احلــال لألطفــال العــاديني الطفولــة مرحلــة تطــور ولعــب  مرحلــةتكــون 

  )4(.غالباً ما تكون مرحلة معاناة وحرمان لألطفال املعوقني

حولــــه والتفاعـــل واملشـــاركة مـــع عناصـــره املختلفـــة،  مـــناملعـــوق يف حاجـــة إىل إدراك العـــامل  فالطفـــل
عديـد مـن العناصـر املتـوافرة يف البيئـة نتيجـة السمع أو عدم إدراكه ال أوولكن يعوقه عدم القدرة على الرؤية 

فهــــو حيتــــاج أن تتـــوفر لـــــه كافــــة أنــــواع الرعايــــة الالزمـــة الــــيت تتــــواءم مــــع نقــــص قدراتــــه  لــــذا. لتـــأخره العقلــــي
تطــرح  املدرســةوانطالقـاً مــن ذلــك فقـد أصــبحت مسـألة تربيــة الطفــل املعـوق فيمــا قبـل . اخلاصــة وإمكانياتـه

 .دواعينفسها بكل قوة ملا لـها من 

                                          
 .105، ص  مرجع سابق ،الشناوي فرج) 1(
 .255، ص  مرجع سابق، دبابنة  مسري) 2(
 .16-15ص ص مرجع سابق ، حممد بدر،  سهام) 3(
الفكـر دار : األردن : عمـان ( الرتبية اخلاصة يف الطفولـة املبكـرة، يفمقدمة –التدخل املبكر اخلطيب، مىن احلديدي، مجال) 4(

 .20، ص) 1998، 
ر
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 -: األطفال رياض رحلةمب املعوق الطفـل تربية دواعـيي
الفـرد فهـي مرحلـة تكـوين وإعـداد فيهـا ترسـم  شخصيةفرتة الطفولة من أهم الفرتات يف تكوين  تعد

يف هــذه املرحلــة بــبعض الظــروف الــيت تنــذر باملشــكالت الــيت  الفــردمالمــح شخصــية الفــرد مســتقبًال، وميــر 
فـإذا أضـيفت اإلعاقـة إىل مشـكالت الطفولـة ، . يف حـد ذاUـا مشـكلة واإلعاقة سيكون عليه أن يواجهها،

يف مرحلــة ريــاض األطفــال حــىت ميكــن جتنــب هــذه املشــكالت أو التقليــل مــن آثارهــا  الرتبيــةظهــرت أمهيــة 
 -:يلي عرض ألهم دواعي تربية الطفل املعوق يف مرحلة رياض األطفال وفيما

األطفال املعوقني على ضـرورة البـدء يف تقـدمي كافـة أشـكال الرعايـة  رعايةتأكيد االجتاهات احلديثة يف  -1
 هـذهالطفل قدر املمكن عملياً، وقبل دخولـه املدرسة، حىت تقرتب الرعاية الـيت تقـدم يف  عمراملبكرة يف 

ميكــن للرعايــة  حيــث. احلالــة مــن الوقايــة األوليــة، وكــذلك لتجنــب املضــاعفات الرتاكميــة لـــهذه اإلعاقــات
والـيت تـرتاكم آثارهـا مـع زيـادة  ،ملبكرة أن ختفف من املضاعفات، واملشكالت اليت ترتتب علـى اإلعاقـة ا

بكافـة أشكالــها، جيعـل هـذه األسـاليب عدميـة  الرعايـةعمر الطفل وباإلضافة إىل ذلـك فـإن تـأخر تقـدمي 
  )1(.لـه خالل الفرتة احلرجة لنموه تقدمالفائدة واجلدوى للطفل، إذا مل 

ـــاة األطفـــال املعـــوقني  ســـنواتفال ـــذيناألوىل يف حي ـــة إمنـــا هـــي ســـنوات  ال ــــهم بـــرامج تربوي ال تقـــدم ل
مـــن احليـــاة هـــي إحـــدى الفـــرتات احلرجـــة لتطـــوير بعـــض  األوىلحرمـــان وفـــرص ضـــائعة حيـــث إن الســـنوات 

بقـاء  يف توفري حمـيط حمفـز للطفـل يف وقـت مبكـر ال يـؤدي إىل اسـتمرار اإلخفاقاملهارات باإلضافة إىل أن 
  )2(.فقط، ولكن إىل توقف حقيقي يف القدرات احلسية ونكوص يف النمو احلايلالوضع 

اإلعاقـات فـإن الواجـب األول هـو بـذل الرعايـة املبكـرة  مـنفإنـه إذا مل ميكـن منـذ البدايـة الوقايـة  لذا
ىت ميكـن إدمـاجهم تنمية قـدراUم اجلسـدية والذهنيـة والعنايـة برتبيـتهم حـ أجلألولئك األطفال املعوقني من 

 فيمـاويـتم ذلـك مـن خـالل تربيـة الطفـل املعـوق . الذي يعيشون فيـه بقـدر املسـتطاع االجتماعييف الوسط 
ترمـــي إىل احلـــد مـــن  أ�ـــاالرتبيـــة فيمـــا قبـــل املدرســـة وقايـــة ثانويـــة مـــن اإلعاقـــة، أي  تعـــدقبــل املدرســـة حيـــث 

كــان التــدخل الرتبــوي مبكــراً كلمــا   فكلمــا .مضـاعفاUا ومــن تطورهــا الســليب وختفيفهــا إىل أقصــى حــد ممكـن
 .أمكن احلد من اإلعاقة 

أن لطبيعـة اخلـربات يف مرحلـة ريـاض األطفـال تـأثريات بالغـة  علـىقدمت البحوث العلمية أدلـة قاطعـة  -2
ومنـوه، فاملراحــل العمريــة املبكــرة مهمــة لنمـو األطفــال مجيعــاً مبــن فــيهم  اإلنســانوطويلـة املــدى علــى تعلــم 

غالبـاً مـا  أل�ـمبل لعلـها تكون أكثـر أمهيـة بالنسـبة لألطفـال املعـوقني . ذوي اإلعاقات املختلفة األطفال

                                          
.30، ص مرجع سابقكرم الدين ، ليلى)1(
 .26، ص مرجع سابقاستيورت،  . س . جاك )2(
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شــأ�ا اســتثمار فــرتات  مــنيعــانون مــن تــأخر منــائي يتطلــب التغلــب عليــه تصــميم بــرامج خاصــة فاعلــة 
مـن املهـارات يـتعلم اإلنسـان العديـد  العمـرالنمو احلرجة أو احلساسة، ففي السنوات اخلمـس األوىل مـن 

الــيت تشــكل مبجملـــها القاعــدة الــيت ينبثــق عنهــا النمــو  واالجتماعيــةواإلدراكيــة واملعرفيــة واللغويــة  احلســية
 )1(.املستقبلي

قبــل دخولـــهم املدرســة إلجيــاد فــرص أفضــل  حواســهمفــإن األطفــال املعــوقني حيتــاجون إىل تربيــة  لــذا
ت إىل أن األطفــال املعــوقني الــذين دربــت حواســهم الدراســا إحــدىلعمليــة التعلــيم والــتعلم، فقــد توصــلت 

معايشـتهم خلـربات مربيـة اسـتطاعوا أن يتعلمـوا الكثـري قبـل دخولــهم املدرسـة  طريـقمنذ الطفولة املبكرة عـن 
فإنـه جيـب  لـذا )2(.األطفال الذين مل تـتح لــهم نفـس الفـرص، تقابلــهم صـعوبات تعليميـة كثـرية أنيف حني 

تـــــاليف تلـــــك  ميكـــــنتـــــدريب حـــــواس الطفـــــل يف مرحلـــــة ريـــــاض األطفـــــال حـــــىت أن يكـــــون هنـــــاك اهتمـــــام ب
 .الصعوبات

األطفـال حتميـه مـن االحنرافـات االجتماعيـة يف مسـتقبل حياتـه  رياضإن تربية الطفل املعوق يف مرحلة  -3
املعوق ينمو يف مرحلة الطفولة املبكـرة ويتـأثر هـذا السـلوك بـاجلو  للطفلحيث إن السلوك االجتماعي 

املبكـرة لألطفـال املعـوقني  فالرعاية )3(.يعيش فيه الطفل وبأوجه النشاط اليت ميارسها الذيجتماعي اال
سلوكياً واجتماعياً، وبذلك يقلل ا3تمع مـن  احنرافهمواالهتمام برتبيتهم يعترب من الربامج الوقائية ضد 

ة ومعنوية للمجتمـع الـذي ما يسببه االحنراف من خسائر مادي ويتجنبتبعات عالج احنراف املعوقني 
 .فيه Uديداً ألمنه وسالمته املعوقنييشكل احنراف 

مهمــة صــعبة وشــاقة فرتبيــة الطفــل املعــوق أكثــر صــعوبة وأكثــر  األطفــالإذا كانــت تربيــة األطفــال كــل  -4
الـــيت تواجههـــا األســـر مجيعـــاً تواجـــه أســـرة الطفـــل املعـــوق  واملســـئولياتمشـــقة، فإضـــافة إىل التحـــديات 

حيث لعل أكثر احلقائق وضـوحاً يف أدبيـات . نفسية واجتماعية واقتصادية خاصة،إضافية مشكالت 
هــي أن إعاقـة الطفـل تنطــوي علـى حتــديات عديـدة ومشـكالت متنوعــة بالنسـبة للطفــل  اخلاصـةالرتبيـة 

 وخباصـــةفاإلعاقـــة ال تـــؤثر علـــى الطفـــل فحســـب ولكنهـــا قـــد تـــؤثر علـــى مجيـــع أفـــراد األســـرة  وأســـرته،
  )4(.الوالدين

                                          
 .37، ص مرجع سابق ، الرتبية اخلاصة يف الطفولة املبكرة يفمقدمة –مىن احلديدي، التدخل املبكر ، اخلطيب  مجال )1(
املـؤمتر اخلـامس الحتـاد هيئـات  ،"الطفل املعـوق يف مرحلـة مـا قبـل املدرسـة  اسحو مقرتح لتنمية  برنامج"أبو زيد جندي ،  مسرية) 2(

 .163ص  ، 1990، القاهرة ، رعاية الفئات اخلاصة واملعوقني جبمهورية مصر العربية 
، العــدد  جملــة كليــة الرتبيــة، " األخالقيــة كضــرورة للمعــوق يف مصــر الرتبيــة"كامــل الرشــيدي، عبــد الســالم إبــراهيم حممــد،   أمحــد) 3(

.265، ص ) 1993، يناير الرتبيةكلية  : أسوان(السابع، 
 .3، ص مرجع سابق،  "األسرةأثر إعاقة الطفل على "اخلطيب ، مىن احلديدي ،  مجال) 4(
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علـى األقـل حيـاولون التكيـف مـع ظـروف  أومعظم اآلبـاء واألمهـات حـل هـذه املشـكالت،  وحياول
األســاليب والطــرق املناســبة الــيت يســاعدون Gــا أطفالـــهم  لــديهماإلعاقــة، لكــن عــدداً حمــدوداً مــنهم تتــوافر 

ل املشــكالت أو بعــض أشــكال الســلوك الــيت يقــوم Gــا اآلبــاء واألمهــات حلــ ذلــكويرتتــب علــى . املعــوقني
ـــاً، أي أ�ـــا جتعـــل املشـــكالت  تـــتممســـايرUا ال  ـــدة، بـــل رمبـــا تكـــون ذات طبيعـــة عكســـية أحيان بصـــورة جي

 )1(.حدة وأكثر صعوبة يف تفسريها ويتولد عنها مشكالت إضافية أكثرالقائمة 

هــو يف احلقيقـــة ختفيــف لوطـــأة وقســـوة  األطفـــالفـــإن تربيــة الطفـــل املعــوق يف مؤسســـات ريــاض  لــذا
أ�ــا جتنــب الطفــل أضــرار الرتبيــة املنزليــة اخلاطئــة أو  كمــا. عاقــة علــى الطفــل املعــوق نفســه وعلــى أســرتهاإل

هـــذا باإلضـــافة إىل أن والـــدي الطفـــل املعـــوق حباجـــة إىل مســـاعدة يف . األســـرةنتـــائج اإلمهـــال مـــن جانـــب 
 .ال ترتسخ لديهما أمناط تنشئة غري بناءة لكياملراحل األوىل 

الطفـــل املعـــوق فيمـــا قبـــل املدرســـة تربيـــة صـــحيحة بســـبب أميـــتهم  تربيـــةســـر ال تســـتطيع كثـــرياً مـــن األ -5
الطفــل وخصــائص منــوه وســبل تنميــة قدراتــه واســتعداداته، ولـــهذا كــان  إعاقــةوعجــزهم عــن فهــم طبيعــة 

تربيـــة الطفـــل املعـــوق وتنشـــئته التنشـــئة الســـليمة وحتقيـــق منـــوه االجتمـــاعي  عـــبءمـــن الطبيعـــي أن يقـــع 
  )2(.على مؤسسات الرتبية فيما قبل املدرسة  والسلوكي والوجداين

مـن -عامـة والطفـل املعـوق بصـفة خاصـة بصـفةما ميكن أن تقدمه رياض األطفال للطفل  حيث إن
ميكــن أن تقدمــه الرتبيــة املنزليــة لألطفــال يف هــذه  عمــافــرص تربويــة تعليميــة متعــددة يتميــز بشــكل واضــح 

ساســــاً إىل مــــا تتيحــــه هــــذه الريــــاض مــــن جمــــاالت متعــــددة للنشــــاط أ يرجــــعوأن هــــذا . املرحلــــة مــــن العمــــر
االفتقــار إىل اإلمكانــات املاديــة واملكانيــة  بســببالرتبيــة املنزليــة توفريهــا  اســتطاعةيف   لــيسواملمارســة، والــيت 

لــدى الوالــدين وخصوصــاً األم لتقــدمي هــذه الفــرص حــىت لــو   الكــايفيف معظــم األحــوال وعــدم تــوافر الوقــت 
إىل عـدم اإلملـام والدرايـة الكافيـة لكثـري مـن األمهـات باألسـاليب الرتبويـة  باإلضـافةهـذا . عاملـة كانت غري

  )3(.للطفل مقارنة مبشرفات ومعلمات متخصصات يف هذا ا3ال التعليمية

جيــب أال تــرتك للمجهــودات الشخصــية الــيت  املدرســةهنــا فــإن تربيــة الطفــل املعــوق فيمــا قبــل  ومــن
ذلــك إىل درايــة علميــة يقــوم Gــا متخصصــون بــنظم ووســائل  جبانــباألمهــات، وإمنــا حتتــاج يبذلـــها اآلبــاء و 

 .املعوق يف هذه املرحلة للطفلالرتبية والرعاية الشاملة 

                                          
 ص،  مرجـع سـابق ، النظريـة والتطبيـق-اإلعاقـة ورعايـة املعـوقني سـيكولوجيةالسيد عبـد الـرحيم، قضـايا ومشـكالت يف  فتحي )1(

208. 
.8ص، ) 1994منشورات جامعة دمشق، : دمشق(الرتبية قبل املدرسة االبتدائيةسنقر ، صاحلة) 2(
 .31ص  ، مرجع سابقحممد بدر،  سهام )3(
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من غريه من األطفال العاديني ألن إعاقته جتعلــه يف احتيـاج دائـم  أكثرإن الطفل املعوق يرتبط بأسرته  -6
 االبتدائيــةينــة إىل قلبــه، لــذا فــإن انتقالـــه مــن جــو األســرة إىل املدرســة وبــث الطمأن والتوجيــهللمســاعدة 

واملهـــارات  باملبـــادئلـــيس بـــاألمر الســـهل اليســـري يف معظـــم األحيـــان؛ لـــذا فهـــو يف حاجـــة إىل تزويـــده 
 .واجلو املدرسي اجلديد البيئةاألساسية واألولية، وUيئته نفسياً واجتماعياً للتأقلم مع 

أمهيـة كبـرية حيـث تسـاعد هـذه املؤسسـات علـى  لــهه مبؤسسات رياض األطفال هنا كان التحاق من
ـــاً لتقبـــل  ـــار ال  االنفصـــالإعـــداد الطفـــل املعـــوق انفعالي عـــن أســـرته والتعامـــل مـــع جمتمـــع مـــن الصـــغار والكب

فتسـهل علـى الطفـل االنتقـال . يف جو مريح يسوده اللعـب املمتـع والتسـامح  وذلكتربطهم به صلة قرابة، 
جـــو األســـرة الطبيعـــي إىل جـــو املدرســـة حيـــث ا3تمـــع الغريـــب عنـــه الـــذي قـــد يشـــعره بضـــغوط  مـــناً تـــدرجيي
Uيـئ الطفـل  املؤسسـاتغري مرغوب فيها تعطل تكيفـه وتوافقـه مـع املدرسـة االبتدائيـة، أي أن هـذه  نفسية

االبتدائيـــة وإىل دخـــول املدرســـة  بعامـــةلالنفصـــال عـــن حـــدود األســـرة الضـــيق إىل ا3تمـــع األوســـع واملـــنظم 
علــى االنســجام مــع اجلــو التعليمــي فيــه ولــيس مــن  تســاعدهخباصــة ، وذلــك بتنميــة املهــارات واملفــاهيم الــيت 

 )1(.أكرب ضمان للتعلم الفعال املدرسيشك أن تكيف الطفل مع الوسط 

مرحلة ما قبل املدرسة من خالل مؤسسات ريـاض  يفسبق ميكن القول أن تربية الطفل املعوق  ومما
مـع الطفـل املعـوق ، أمـر تسـتوجبه الظـروف االجتماعيـة  للتعامـلفال ، وعلـى يـد متخصصـني مـؤهلني األط

 .تربوية تستند إىل أسس سيكولوجية ضرورةواألسرية، فضالً عن كونه 
 
 : األطفال رياض رحلةمب املعوق الطفل تربيـة أسسس

 -:وعة من األسس أمههااخلاصة للطفل املعوق يف مرحلة رياض األطفال على جمم الرتبية تقوم

11
الفــرص بــني األفــراد وال فــرق يف ذلــك بــني  تكــافؤالشــريعة اإلســالمية الســمحاء تنــادي بتحقيــق  إن

حـــق احليـــاة والكـــل وهبـــه اللــــه القـــدرة ليشـــارك يف صـــنع  يفمعـــوق، فالكـــل سواســـية  أوغـــين وفقـــري، ســـوي 
وإمكانياتـه واسـتعداداته ذلـك مـن منطلـق تكـرمي هـذه الشـريعة لإلنسـان  قدراتـهاحلضارة بقدر مـا تسـمح بـه 

  علـىولقد كّرمنا بين آدم ومحلناهم يف الرب والبحـر ورزقنـاهم مـن الطيبـات وفّضـلناهم { تعاىلمصداقاً لقولـه 
 ذلــك أنــه إذا كانــت أنصــبة البشــر مــن مزايــا اإلنســانية خمتلفــة فــإ�م ومغــزى )2(}كثــٍري ممــن خلقنــا تفضــيالً 

ألن الطفــل املعــوق إنســان قبــل كــل شــيء . اإلســالمية يتســاوون يف القيمــة البشــرية الشــريعةمجيعــاً يف إطــار 

                                          
.8، ص سابقمرجعسنقر ، صاحلة)1(
 .70اإلسراء ، اآلية  سورة )2(
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والعـون نظـراً  الرعايـةه يسـتحق مزيـداً مـن بـل إنـرعايته قد ال ختتلف أساساً عـن غـريه يف اإلنسـانية  وأهداف
 الشـريعة اإلسـالمية السـمحاء يف حظـيلعدم استطاعته كفالة نفسـه أو تعثـره علـى إجنـاز بعـض شـئونه فقـد 

الشــريعة اإلســالمية واجبــة القضــاء كمــا أن كثــرة  يفباهتمــام وحــرص كبــريين فمعظــم مظــاهر محايــة الطفولــة 
فاملشـرع . سـببها اتسـاع رحـاب الـدين عنـه يف القـانون الوضـعي اإلسالميةمظاهر محاية الطفولة يف الشريعة 

 وأعـملـها جزاء مادي دنيوي، أمـا الـدين فإنـه يضـع قواعـد أوسـع إال بقواعد قانونية  الناسال يستطيع إلزام 
حلمايــة الطفولــة يف  التفصــيليةحبيـث تشــمل غريهــا مــن القواعــد الدينيــة واخللقيـة، باإلضــافة إىل أن األحكــام 

  )1(.مع القواعد العامة يف هذه الشريعة تتفقالقوانني الوضعية اليت مل ترد يف الشريعة اإلسالمية 
فخصـــص لــــهم مـــا يســـاعدهم علـــى احلركـــة  للمعـــوقنيا3تمـــع اإلســـالمي بنظرتـــه اإلجيابيـــة  متيـــز ولـــذا

ُعـــِرَف عـــن عمـــر بـــن عبـــد العزيـــز أنـــه حـــث علـــى عمـــل  وقـــد. والتنقـــل وأنشـــأ املستشـــفيات العالجيـــة لــــهم
  )2(.وخادماً لكل مقعد كفيف،إحصاء للمعوقني وخصص مرافقاً لكل  

مــا يتعلــق منهــا حبقــوق اإلنســان أو اإلعالنــات العامليــة  ســواءعامليــة إىل الدســاتري واملواثيــق ال وبــالنظر
مـــن توجيهـــات أخالقيـــة لوجـــد أن ا3تمـــع اإلنســـاين بأســـره يعتـــرب خـــدمات  تضـــمنتهاحلقـــوق املعـــوقني ومـــا 

القمـة  مـؤمتر"فقـد طالـب .  )3(واحـدة مـن املؤشـرات احلضـارية ألي جمتمـع مـن ا3تمعـات املعوقنياألطفال 
يعتــرب أن تــوفري احلمايــة لعقــول األطفــال  والــذي" أوالً  األطفــال"يصــبح مبــدأ  بــأن" أجــل الطفــلالعــاملي مــن 

ألن السـنوات األوىل مـن عمـرا  ونظـراً  )4(.مقبوالً يف أي نظام دويل جديـد أخالقياً وأجسامهم النامية معياراً 
لـى منـوه يف هـذه املرحلـة مشـكالت للطفـل تـؤثر ع مـنلطفل من أهم مراحـل منـوه، ونظـراً ملـا تسـببه اإلعاقـة 

بــأن تكــون رعايــة الطفــل املعــوق ومحايتــه منــذ وقــت مبكــر معيــاراً أخالقيــاً  يقضــي" أوالً  األطفــال"فــإن مبــدأ 
 .عن بعضها ا3تمعاتمييز 

22

 كضــرورة اجتماعيــة، هــدفها إعــداد الفــرد  األوىلبــدأت الرتبيــة منــذ القــدم ، ومــع نشــأة اإلنســان  لقــد
ضــرورة اجتماعيــة، وتــرتبط بــا3تمع ارتباطــاً عضــوياً، وUــدف إىل  الرتبيــةليصــبح عضــواً نافعــاً يف جمتمعــه، إن 

حاجاتـه وتكييـف أفـراده مـع بيئـتهم، وكـذلك ال توجـد تربيـة دون جمتمـع، فالعالقـة  وتلبيـةاالهتمام با3تمع 
                                          

، )1990مطبوعـــات ا3ـــالس القوميـــة املتخصصـــة، : القـــاهرة( العاشـــرة، ا3لـــد التاســـع، الـــدورة القوميـــة املتخصصـــة ا3ـــالس )1(
 .296ص

املكتب اجلامعي احلـديث،  ،اإلسكندرية (  ،اخلدمة االجتماعية يفالسلوك االجتماعي للمعوقني ، دراسة سيد فهمي،  حممد )2(
 .19، ص)1983، 

 .29ص، ) 1995دار القلم، : ديب ( إىل الرتبية اخلاصة املدخل، وآخرون القريويت،  يوسف) 3(
مــؤمتر القمــة العــاملي مــن أجــل ، "لبقــاء الطفــل ومحايتــه ومنائــهالعــاملياإلعــالن "،)يونيســيف(األمــم املتحــدة للطفولــة منظمــة) 4(

 .5، ص) 1990منشورات اليونيسيف، : نيويورك (، الطفل
ل
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النظــام االجتمــاعي  داخــلتمــع متتــد جبــذورها يف متبادلــة ووثيقــة الصــلة، فلـــهذا تعتــرب الرتبيــة مــرآة ا3 بينهمــا
أ�ـــا وســـيلته لتنميـــة كافـــة  كمـــا )1(.للمجتمـــع، وتكشـــف عـــن خصوصـــياته ومتيـــزه عـــن غـــريه مـــن ا3تمعـــات

 .أبنائهإمكانياته وطاقاته البشرية Gدف حتقيق الرفاهية جلميع 
يت يضـــعها مـــن أجـــل وفاعليـــة براجمـــه الـــ اهتمامـــهأي جمتمـــع يســـتند إىل حـــد كبـــري علـــى مـــدى  فتقـــدم

البشرية، وبقـدر مـا يكـون ا3تمـع ناجحـاً يف تنميـة ورعايـة  ومواردهحتقيق االستفادة القصوى من إمكانياته 
 مســئوليةعليهــا بقـدر مــا يكـون قــد جنـح يف تــوفري العناصـر البشــرية الالزمـة لتحمــل  واحلفـاظمـوارده البشــرية 

لطاقاتــه البشــرية  خسـارتهصـر يف ذلــك تزيـد احتمــاالت البنـاء الـــهادف للمجتمـع، كمــا أن ا3تمـع الــذي يق
جنمـــت عـــن إمهـــال رعايـــة العنصـــر  الـــيتوتـــزداد أعبـــاؤه ومســـئولياته حنـــو تقـــدمي اخلـــدمات وعـــالج املشـــاكل 

  )2(.البشري بدءاً من مرحلة الطفولة 

لكــل جمتمــع يســتهدف احملافظــة علــى  أساســياً أصــبحت تربيــة الطفولــة علــى أســس ســليمة مبــدأً  لــذا
العاديني بل ميتـد إىل الفئـات املختلفـة مـن األطفـال  األطفالوال يقتصر ذلك على . قاته وموارده البشريةطا

ا3تمع برتبية ورعاية األطفال املعوقني منذ الطفولـة املبكـرة حيولــهم يف املسـتقبل  اهتمامحيث إن . املعوقني 
 جمــتمعهم،ل قــدر اســتطاعته يف تنميــة مــواطنني منتجــني ال يعيشــون عالــة علــى ذويهــم، بــل يســهمون كــ إىل

ا3تمـــع إىل  ويعـــرضوعلـــى العكـــس مـــن ذلـــك فـــإن إمهـــال أمـــرهم يـــؤدي يف النهايـــة إىل الفشـــل واالحنـــراف 
 .ورعايتهمخسائر فادحة تفوق يف املدى البعيد ما ينفق على برامج تربيتهم 

فــراد واســتعادة حقهــم علــى اإلنســانية لـــهؤالء األ القيمــةتســهم تربيــة الطفــل املعــوق يف اســرتداد  كمــا
اإلنســـانية، وهــي قيمـــة التكافـــل والعدالــة االجتماعيـــة واملواطنـــة  احليـــاةا3تمــع، وإعـــالء قيمــة عليـــا مـــن قــيم 

إميـان  مـنأفضل، وقيمة السالم االجتماعي املتمثلة يف الرضا عن اخلَْلق اإللـهي وما يتطلبه  غداملتطلعة إىل 
  )3(.ومشاركة وجدانية

أن أجهزتـه التعليميـة تتـيح التعلـيم الشـامل لألطفـال  مـنفإن ا3تمع مسئول عن التحقـق عليه  وبناء
وحيثمــا تــوفرت يف ا3تمــع بيــوت حضــانة أو ريــاض أطفــال أو . العــادينياملعــوقني مثلـــهم مثــل اآلخــرين مــن 

وعلـى . الاللتحـاق Gـ لألطفـال املعـوقني تتـاح الفرصـةالدراسـية، فيجـب أن  املرحلـةخدمات تعليميـة تسـبق 
مــن خــالل تــوفري اخلــدمات التعليميــة يف جمتمعــاUم  املشــاركة الفعالــةأن ميكــن األطفــال املعــوقني مــن  ا3تمــع

 . اخلاصة Gم 
                                          

-177، ص ص ) 1994لشــروق ، دار ا: عمــان: األردن ( والتعلــيماملــدخل إىل الرتبيــة ، نعــيم جعنيــين، داناللـــه الرشــ عبــد )1(
178. 

.16ص ) 1992الدار اجلماهريية للنشر، : مصراته(حقوق الطفل ورعايتهالسالم الدوييب ، عبد)2(
 .9، ص مرجع سابق، ا3يد عبد الرحيم  عبد) 3(
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اجلــزء مــن  ذلــك"حيــث إن الرتبيــة اخلاصــة هــي  ذلــك،اخلاصــة هــي وســيلة ا3تمــع لتحقيــق  والرتبيــة
ـــذين حيتـــاجون خـــدمات وتكـــون موجهـــة إىل  ا3تمـــعاحلركـــة الرتبويـــة الســـائدة يف  األطفـــال غـــري العـــاديني ال

وتـــؤدي يف النهايـــة إىل . يعتمـــد حتقيـــق منـــوهم وتأكيـــد ذواUـــم علـــى هـــذه اخلـــدمات حبيـــثتعليميـــة خاصـــة 
 املعرفيـة إمكانـاUمغري العادي مع العاديني يف ا3تمع لكي حتقق لـهم أكـرب قـدر مـن اسـتثمار  الفردتكامل 

ضــوء مــا ســبق ميكــن القــول أن  وعلــى )1("ملهنيــة طــوال حيــاUم ولصــاحل ا3تمــعواالجتماعيـة ، واالنفعاليــة وا
أســـاس اجتمـــاعي فرضـــته النزعـــة اإلنســـانية  لــــهاتربيـــة الطفـــل املعـــوق، والســـيما يف مرحلـــة ريـــاض األطفـــال 

 .وحاجة ا3تمع لـهذه الفئة من أفراده

33

بـــه صـــنع احلضـــارة، فـــإن أفضـــل االســـتثمارات  أنـــيطذي كـــان اإلنســـان هـــو املخلـــوق الوحيـــد الـــ  إذا
 .به ، كصانع للحضارة، ومستخدماً لـها واالرتقاءاالقتصادية هي تلك اليت توجه لرتبية اإلنسان 

حيــث يكــاد يتفــق غالبيــة االقتصــاديني علــى أن حجــم ونوعيــة وكفــاءة املــوارد البشــرية يف جمتمــع مــا 
قتصـــادية واالجتماعيـــة ، فهـــي الـــيت تقـــوم بتكـــوين واســـتغالل أهـــم حمـــددات شـــكل ومعـــدل التنميـــة اال تعـــد

املـــوارد املاديـــة األخـــرى ، كمـــا يقـــع علـــى عاتقهـــا عـــبء عمليـــة البنـــاء االقتصـــادي والسياســـي واالجتمـــاعي 
ومن البديهي أن الدولة اليت تكون غري قادرة على تنمية مهارات ومعارف أفرادها ، واستخدامهم بطريقـة .

 )2(.، لن تكون قادرة على حتقيق التنمية يف أي جمال آخر فعالة ، واقتصادية 

الطفولــة، أيــاً كانــت صــعوباته هــو توظيــف  تنميــةضــوء ذلــك فــإن توظيــف األمــوال يف جمــال  وعلــى
بــل قــد يكــون أفضــل االســتثمارات االقتصــادية الــيت  مضــاعفة،مثمــر بدرجــة كبــرية، فهــو يــؤيت مثــاره أضــعافاً 

 . يوظفها أي جمتمع
وتزويــده باملهــارات واملعلومــات الالزمــة ألن  للحيــاةأهــم أهــداف الرتبيــة هــي إعــداد الفــرد كانــت   وملــا

علــى حتقيــق درجــة كافيــة مــن االســتقاللية والكفايــة الذاتيــة، فــإن إمهــال  وقــادراً يكــون عضــواً نافعــاً بــا3تمع 
يسـري  غـريمـع مـن جـزء األطفال املعوقني حبجة حاجتهم إىل بـرامج تربويـة خاصـة، سـيحرم ا3ت ورعايةتربية 

ـــه  وتتطلـــبمـــن طاقـــة أبنائـــه، كمـــا ســـينجم عـــن ذلـــك خلـــق فئـــة معوقـــة ســـتكون عبئـــاً علـــى ا3تمـــع  رعايت
  )3(.املستمرة

                                          
مــال الكاملــة ملــؤمتر األع  ،"هنيــالــدى األطفــال املعــوقني ذ التــوافقيتنميــة بعــض مهــارات الســلوك " حممــد عــزت وهبــة،  فاطمــة) 1(

 .120، ص) 1990مجعية كاريتاس مصر، : القاهرة( ، ق عقلياً ااملع وخاصةق يف مصر اخدمة املع
(2) UNESCO . The Mobilization of Internal Resources for school and out of School 

Education Division of Educational Policy and Planning Reports and Studies
series  Series , 1992, P. II.                             

 .32، ص مرجع سابق، وآخرونالقريويت،  يوسف )3(
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يرتتب عليه خلق فئـة معوقـة فقـط، بـل يـؤدي إىل  الأن حرمان هؤالء األطفال من برامج الرتبية  أي
ـــة أخـــرى مـــن األفـــراد  ـــة لتعمـــلحتويـــل نشـــاط فئ ـــة بـــدالً مـــن اإلســـهام يف األنشـــطة  يف جمـــال رعاي هـــذه الفئ

وعلـى العكـس مـن ذلـك فقـد أثبتـت . يعين أن التكلفـة علـى ا3تمـع تصـبح مزدوجـة ممااإلنتاجية املختلفة، 
رعايتــه  يفاحلديثــة أن الطفــل املعــوق إذا مــا أحســن توجيهــه وتأهيلـــه، وبــذلت اجلهــود الصــادقة  الدراســات

وأكثـر حرصـاً وأشـد حـذراً  لإلصـابات، فإنه يصبح فرداً منتجاً أقل تعرضـاً اجتماعياً وصحياً ونفسياً ومهنياً 
بفوائد اقتصادية تتمثل يف إضافة فرداً منتجاً يسـهم يف  يعودمن غريه، واملال الذي ينفق يف تعليمه وتأهيلـه 

  )1(.من استنزافها بدالً اإلنتاج ودفع الضرائب 
اخلاصــة أن بإمكــان ا3تمــع اســرتجاع تكلفــة  الرتبيــةد أكــدت نتــائج دراســة أمريكيــة تتعلــق مبــردو  فقــد

مرة مـن إنتاجـه يف حبـر عشـرة سـنوات مـن حياتـه املنتجـة، كمـا  وثالثونالرتبية اخلاصة للمعوق بنسبة مخس 
تــونس أن بإمكــان املعــوق تعــويض كلفــة تربيتــه وإعــداده بنســبة تــرتاوح بــني تســع  يفأســفرت دراســة أجريــت 

أن عمليــة االســتثمار يف الرتبيــة اخلاصــة تــأيت بنتــائج ملموســة  أي )2(إنتاجــه مــرة عــن طريــق عشــرةإىل ســت 
 .وذات جدوى اقتصادية مثمرة

ـــة   وينطبـــق ـــة  الطفـــلذلـــك أيًضـــا علـــى تربي  مـــناملعـــوق يف مرحلـــة ريـــاض األطفـــال حيـــث إن الوقاي
إذا مـا ظهـرت  عالجهـااملشكالت يف مرحلة الطفولة أقل تكلفة من عالجها بعد ظهورها، وأن التبكري يف 

الطفــل املعــوق مبرحلــة ريــاض  تربيــةهــذا باإلضــافة إىل أن . يف طــور مبكــر مــن الطفولــة أجــدى وأجــزل فائــدة
ناحيـة أخـرى فـإن العنايـة برتبيـة  ومـن )3(الالحقـة اخلاصـةاألطفال تقلل النفقات املخصصة للربامج الرتبويـة 

عــن طريــق اشــرتاك عــدد أكــرب مــن  قتصــاداالالطفــل املعــوق يف مرحلــة ريــاض األطفــال تســاعد علــى تنميــة 
ســـناً مـــن اإلخـــوان واألخـــوات مـــن وقـــت للـــتعلم  لألكـــرباألمهـــات يف القـــوة العاملـــة، وعـــن طريـــق مـــا تـــوفره 

 .اجلزئي إىل تربية إخوا�م وأخواUم املعوقني أووالكسب، بدالً من االنصراف الكلي 

44

ـــدميقراطي  بالنظـــامجاهـــدة األخـــذ  كانـــت معظـــم شـــعوب العـــامل حتـــاول  إذا مبفهومـــه الفلســـفي  –ال
 .منظومة القيم الدميقراطية منفإن تربية الطفل املعوق حتتل جانباً -الشامل

األطفال املعـوقني ، حيـث إ�ـم حباجـة إىل رعايـة  جتاهمن أحد إال وحيس باملسئولية االجتماعية  فما
ويعكـس هـذا الشـعور باملســئولية . تفرقـة أو ضـعيفةمــن إمكانـات م لـديهمشـديدة مـن نـوع يتناسـب مـع مـا 

                                          
 .58، ص  سابقمرجع  كامل حكيم ، حنو إعالم تربوي للمعوقني ،  ثابت) 1(
.22، صمرجع سابقاملطلب أمني القريطي ، عبد) 2(
 .35، صمرجع سابق الرتبية اخلاصة يف الطفولة املبكرة، يفمقدمة  –بكر اخلطيب، مىن احلديدي، التدخل امل مجال )3(
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تعتمــــد الدميقراطيــــة يف مفهومهــــا  حيــــث )1(.يعتمــــل يف نفســــية اإلنســــان املعاصــــر الــــذيمعــــىن الدميقراطيــــة 
واالعــرتاف بقيمهـا وتقــديس كـل مــا  اإلنسـانيةالفلسـفي علـى احــرتام اإلنسـان كإنســان، واحـرتام الشخصــية 

يسـتطيع أن يسـتغل طاقاتـه املختلفـة وأن يسـهم يف الصـاحل  الفرصةما منح ، فالفرد اإلنساين إذا هو إنساين
 .يتحقق مفهوم الدميقراطية على الصعيد االجتماعي وGذا )2(.العام ويف صاحل نفسه

هـذا املبـدأ ال قيمـة لــه إن مل حيقـق ا3تمـع  فـإنكان مبـدأ تكـافؤ الفـرص هـو أسـاس الدميقراطيـة   وإذا
خاللـها لتوفري حياة مقبولة وفق ما ميلك مـن قـدرات وأن تتـاح لــه  مناليت يسعى  لكل فرد الفرصة املناسبة

والرتبيــة بصــفتها مــرآة للمجتمــع الــذي تعكــس توجهاتــه االجتماعيــة والسياســية  ذلــك،اإلمكانــات لتحقيــق 
ـه احلـق يف لـ املعـوقمن نظـام، هـي املسـئولة عـن Uيئـة املنـاخ املالئـم لتحقيـق هـذا املبـدأ ، فالطفـل  يتبناهوما 

حبياتــه متوازيــاً يف ذلــك مــع أقرانــه  االســتمتاعأن تشملـــه الرتبيــة الدميقراطيــة بالعنايــة والرعايــة الــيت متكنــه مــن 
وإذا أغفلــت الرتبيــة يف ســعيها هــذا احلــق اإلنســاين . أو تأهيليــة تعليميــةاألســوياء مبــا يقــدم لـــه مــن خــدمات 

  )3(. وعمالً يكون بذلك امساً ال فعالً  الدميقراطيةفإن شعار 

مرحلة رياض األطفال وتقدمي الربامج التعليمية لــهم يعتـرب  يفعليه فإن رعاية األطفال املعوقني  وبناء
تكافؤ الفرص التعليمية بالنسـبة جلميـع األطفـال، ألن تقـدمي هـذه الـربامج لفريـق  ملبدأضرورة فلسفية حتقيقاً 

أهـم الواجبـات  مـنؤ الفرص التعليمية للجميـع، لـذلك فـإن األطفال دون غريهم يعترب منافياً ملبدأ تكاف من
رعايـة األطفـال -لــه فلسـفةالـذي يأخـذ مـن النظـام الـدميقراطي  -اإلنسانية اليت يتعني أن ينهض Gـا ا3تمـع

 .مع ظروف إعاقتهم يتناسبومحايتهم وتعليمهم وتدريبهم مبا  كراملعوقني منذ وقت مب

55

األبعـاد الرتبويـة واالقتصـادية الـيت أصـبحت  ذاتاإلعاقة واحـدة مـن القضـايا االجتماعيـة  قضية تعد
بــل إن . فاإلعاقــة ال تشــكل عبئــاً علــى املعــوق وأســرته فحســب وعنايتهــا،حمــط اهتمــام ا3تمعــات املختلفــة 

ف الثــاين مــن كبــرياً مــن ا3تمــع، وعليــه أخــذت العديــد مــن ا3تمعــات يف النصــ  قطاعــاً آثارهــا متتــد لتطــول 
  )4(.املعوقنياملاضي بإصدار القوانني والتشريعات اليت حتدد مسئولية ا3تمع حيال األفراد  القرن

                                          
 ،)1998، مكتبـــة زهـــراء الشــــرق: القـــاهرة( ونظـــم تعلـــيمهم اخلاصـــةفلســـفة تربيـــة ذوي احلاجـــات  ،عبـــاس الـــزهريي إبـــراهيم) 1(

 .12ص
 .369، ص ) 1984جنلو املصرية، مكتبة األ: القاهرة( أصولـها الثقافية واالجتماعية-الرتبيةلبيب النجيحي،  حممد )2(
دار الفكـر، : عمـان: األردن ( املبكـرةمقدمـة يف الرتبيـة اخلاصـة يف الطفولـة –التدخل املبكـر ، مىن احلديدي ،  اخلطيبمجال  )3(

 .20ص) 1998
 .19، صمرجع سابق، وآخرونالقريويت،  يوسف )4(
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وقت مبكر من أهم املسـئوليات الـيت جيـب أن يـنهض  منذأن الرتبية اخلاصة للطفل املعوق  وباعتبار
 .التشريعات اليت تعمل على حتقيق ذلكالبد من إصدار القوانني و  فكانGا ا3تمع جتاه األطفال املعوقني 

. يضـفي طـابع الشـرعية علـى ذلـك النشـاط اخلاصـةالبلد الذي يصدر قوانني لتوفري الرتبية  حيث إن
موقفــاً إجيابيــاً إزاء النشــاط املــذكور، ويتحــول ذلــك إىل  وا3تمــعوبالتــايل فمــن األرجــح أن يتخــذ املهتمــون 

حمــددة مــن التعلــيم وأســاليب التــدخل املبكــر يف اإلعاقــة،  قواعــد تنظــيم جوانــب اعتمــادخطــط Uــدف إىل 
 وتــــدريبواملنــــاهج اجلديــــدة وإحــــداث تطــــويرات يف التعلــــيم العــــام لتســــهيل االنــــدماج،  األســــرة،ومســــاندة 

  )1(.املعلمني واملسئولني اإلداريني عن األطفال املعوقني 
كوميـة وغـري احلكوميـة، اإلقليميـة باملنظمـات احل اخلاصةعليه فقد أكدت املواثيق والتشريعات  وبناء

املعــوق كافــة احلقــوق األساســية الــيت ألقرانــه العــاديني ممــن هــم يف عمــره  للطفــلوالدوليــة والوطنيــة، علــى أن 
يناسـب  تعلـيمأو طبيعتهـا أو درجـة خطورUـا، ومنهـا احلـق يف . كانـت وجـوه اإلعاقـة الـيت لديـه  مهمـاالـزمين 

أو إجــراء أو معاملــة فيهـــا  اســـتغاللم كرامتــه اإلنســانية ومحايتـــه مــن كــل احتياجاتــه الفرديــة واحلــق يف احـــرتا
حبيــاة الئقــة طبيعيـــة عاديــة أو أقــرب مـــا  والتمتـــعجتــاوز أو حــط مـــن شــأنه، ومنهــا حقـــه يف النمــو الطبيعــي 

ـــة تســـبق  بيـــوتتكـــون إليهـــا، وحيثمـــا تـــوفرت يف ا3تمـــع  حضـــانة أو ريـــاض لألطفـــال أو خـــدمات تعليمي
املصابون باإلعاقة قادرين على االشـرتاك يف الفـرص والتجـارب  األطفالفيجب أن يكون . يةاملرحلة الدراس
 مــنوعلــى ا3تمــع أن ميكــن األطفــال املعــوقني . تلــك املرافــق جلميــع األطفــال اآلخــرين تتيحهــااإلمنائيــة الــيت 

  )2(.عليهم القيودتعلم كيفية اإلسهام الفعال يف جمتمعاUم يف بيئة تعليمية تفرض أقل قدر من 
حبقــوق الطفــل املعــوق مــن أهــم األســس  املتعلقــةســبق يتضــح أن النصــوص التشــريعية والقانونيــة  وممــا

ــــه االلتحـــاق بـــالربامج  املناســـبة لعمـــره ولظـــروف إعاقتـــه منـــذ وقـــت مبكـــر كغـــريه مـــن  الرتبويـــةالـــيت تضـــمن ل
 .األطفال العاديني

 

                                          
املــؤمتر الســادس "  ويــة تربويــة مســتقبليةار –لرعايــة وتأهيــل املعــوقني  ةالقوميــالبعــد الرتبــوي يف اخلطــة " ،عبــد امللــك رســتم رمســي )1(

 .98، ص1994، القاهرة ، رعاية الفئات اخلاصة واملعوقني جبمهورية مصر العربية هيئاتالحتاد 
- :الرجوع إىل  ميكن) 2(
 .1981، مارس  236، العدد جملة رسالة اليونسكوحقوق املعوقني،  بشأنإعالن األمم املتحدة  -
، مـن أجـل الطفـل العـاملياإلعـالن العـاملي لبقـاء الطفـل ومحايتـه ومنائـه، مـؤمتر القمـة ، )فيونيسـي( للطفولـةمنظمة األمـم املتحـدة  -

 .1990منشورات اليونسيف، : نيويورك
 .68، ص مرجع سابق الالئحة التنفيذية لقانون الطفل املصريبإصدار  3452 رقمقرار السيد رئيس الوزراء  -
، 62، النشــرة الدوريــة الحتـاد هيئــات رعايــة الفئـات اخلاصــة واملعــوقني ، العــدد ثيقـة العقــد الثــاين حلمايـة الطفــل املصــري ورعايتـهو  -

 .73، 70، ص ص2000السنة السابعة عشر ، يونيو 
،
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 -: األطفال رياض رحلةمب املعوق الطفل تربيـة حمدداتت
االعتبـار عنـد ختطـيط وتنفيـذ بـرامج تربيـة الطفـل  بعنيجمموعة من احملددات اليت جيب أخذها  هناك

 :احملددات هذهومن أهم  مبرحلة رياض األطفالاملعوق 
 .نوع اإلعاقة-1
 ).درجتها(مستوى اإلعاقة -2
 .حالة كل طفل على حدة-3
 .املشاركة اجلماعية-4

 -:تعرض موجز لتلك احملددا يلي وفيما

11

العادي كماً وكيفاً، ومن مث فـإن هـذه األمهيـة البـد  الطفلاخلدمات الرتبوية لـها أمهيتها يف إعداد  إن
حيـــث إن تلـــك اخلـــدمات املقدمـــة لــــهم حتتـــاج لنـــوع وأســـلوب  املعـــوقني،أن متثـــل ضـــرورة قصـــوى لألطفـــال 

  )1(.اإلعاقة ومستوىخاص يتالءم مع نوع 

واالحتياجـات الرتبويـة والنفسـية اخلاصـة . علـى الشخصـية اإلعاقـةأن اآلثار الـيت ترتكهـا املعلوم  فمن
فئة مـن ذوي االحتياجـات اخلاصـة ليسـت واحـدة، وإمنـا قـد تتبـاين تلـك اآلثـار  كلاليت ترتتب عليها لدى  

 مــنتبعــاً لتبــاين اإلعاقــات أي أن هنــاك متطلبــات منــو وحاجــات خاصــة تــرتبط بكــل نــوع  احلاجــاتوهــذه 
تـؤثر اخلصـائص والسـمات العامـة للطفـل املعـوق بصـورة مباشـرة  حيث )2(.هذه اإلعاقات وختتلف تبعاً لـها

 .مكانات كل إعاقة على حدةيستطيع ممارستها طبقاً إل اليتعلى األنشطة التعليمية 

إىل آخــر مــن أهــم املشــكالت التكيفيــة الــيت  مكــانســبيل املثــال تعتــرب مشــكلة االنتقــال مــن  فعلــى
فـــن احلركـــة مـــن املهـــارات األساســـية يف أي برنـــامج تعليمـــي  مهـــارةلـــذا يعتـــرب إتقـــان . تواجـــه املعـــوق بصـــرياً 

يعـاين منهـا  الـيتيعترب التواصل اللفظي هو املشكلة الرئيسية  بينما )3(.املدرسة قبللألطفال املكفوفني فيما 
السـمعية، /الطريقـة الشـفهية أمههـامـن لذا يتبىن معلمو األطفال الصـم طـرق بديلـة للتواصـل . الطفل األصم

مهـــارات االســـتماع والكـــالم ومهـــارات قـــراءة  تطـــويروتشـــمل الطريقـــة األوىل . اإلشـــارية / والطريقـــة اليدويـــة
  )4(.األجبدية اإلصبعية ولغة اإلشارة توظيفالشفاه يف حني تشمل الطريقة الثانية 

                                          
 .12،13، ص ص ، مرجع سابقونظم تعليمهم اخلاصةعباس الزهريي، فلسفة تربية ذوي احلاجات  إبراهيم) 1(
 .40، ص مرجع سابقاملطلب أمني القريطي،  عبد )2(
.127، صمرجع سابق، يف الرتبية اخلاصةمقدمة-الروسان ، سيكولوجية األطفال غري العادينيفاروق) 3(
 .115، صمرجع سابق الرتبية اخلاصة يف الطفولة املبكرة، يفاحلديدي، التدخل املبكر ، مقدمة  مىناخلطيب ،  مجال) 4(
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ا قبل املدرسـة تتبـاين تبعـاً لتبـاين اإلعاقـات فيم املعوقعلى ذلك يتضح أن برامج تربية الطفل  وبناءً 
وتدريب احلواس املتبقية من املظاهر اخلاصة بالربنامج التعليمي لألطفـال  احلركةفالتدريب على مهارات فن 

 بالربنـامجحني أن التدريب على طرق التواصل الشفهية واليدوية يعدان من املظـاهر اخلاصـة  يفاملكفوفني، 
 .صمالتعليمي لألطفال ال

22

الرتبويـة اخلاصـة للطفـل املعـوق فيمـا قبـل  والـربامجبني احملـددات األساسـية يف تصـميم اخلـدمات  من
ختتلـــف يف شـــدUا وحـــدUا حيـــث تتـــدرج مـــن مســـتوى  اإلعاقـــة فمســـتويات). "مســـتوى اإلعاقـــة(املدرســـة 

جــات التعليميــة ومــن مث الــربامج املشــبعة لـــها وختتلــف االحتيا.  )1("حــادبســيط خفيــف إىل مســتوى شــديد 
يلجــــأ املتخصصــــون إىل تصــــنيف األطفــــال املعــــوقني إىل مجاعــــات  حيــــثتبعــــاً لتفــــاوت هــــذه املســــتويات، 

ولتصــميم الــربامج والطــرق . كجماعــات ذات خصــائص مشــرتكة أساســية  معهــامتجانســة الدرجــة للتعامــل 
ق لكــــل مجاعــــة أقصــــى إفــــادة ممكنــــة وعلــــى أحســــن وجــــه تبعــــاً الحتياجاUــــا مبــــا حيقــــ التعليميــــةواألســــاليب 

املعـوقني فيمـا قبـل املدرسـة ختتلـف بـاختالف  لألطفـالذلك فـإن الـربامج الرتبويـة والتعليميـة  وعلى)2(.ممكن
 .درجة اإلعاقة

املعوقني عقلياً بدرجة بسيطة ممن هم يف سن مـا  لألطفالسبيل املثال يؤكد الربنامج التعليمي  فعلى
واإلعــداد للــتعلم املدرســي الالحــق أســوة باألطفــال غــري املعــوقني، إال أن  التهيئــةة علــى مهــارات قبــل املدرســ

العــادي يف  الطفـلالتعليمـي لألطفـال املعـوقني عقليـاً يبـدأ يف التـدريب علـى مهـارات أبسـط يكـون  الربنـامج
ني علــى مهـــارات املعــوق األطفــالإضــافة إىل ذلــك فـــإن تــدريب . ســن مــا قبــل املدرســة قــد أتقنهـــا مــن قبــل

ـــاً أطـــول قـــد يصـــل  ـــيم املدرســـي يســـتغرق وقت ـــة . ثـــالث ســـنوات إىلالتهيئـــة للتعل بينمـــا تســـتغرق فـــرتة التهيئ
عقليــاً بدرجـــة متوســطة مــع أربـــع إىل مخــس ســـنوات،  املعـــوقنيواإلعــداد للــتعلم املدرســـي بالنســبة لألطفــال 

فــاض مســتوى القــدرة العقليــة ومــا يــنجم فباإلضـافة إىل اخن. تــواجههم الــيتوذلـك نظــراً للصــعوبات املختلفــة 
علـى الـتعلم، فـإن األطفـال املعـوقني عقليـاً بدرجـة متوسـطة يعـانون مـن صـعوبات  القدرةعنه من ضعف يف 

أن يسـتجيب  املرحلـةيف النمو اللغوي واحلسي واحلركي ولذلك فإن على الربنامج التـدرييب يف هـذه  واضحة
والكــالم ومهــارات املشــي  بــالنطقعلــى تعلــم املهــارات املرتبطــة لـــهذه الصــعوبات، وحيــاول مســاعدة الطفــل 

األطفـال املعـوقني بدرجـة شـديدة فـإن برنـامج  بينمـا. والتآزر البصري وتنمية احلواس، واملهارات االستقاللية

                                          
.72ص ،مرجع سابقونظم تعليمهم،اخلاصةعباس الزهريي، فلسفة تربية ذوي احلاجات مإبراهي) 1(
 .41، صمرجع سابقاملطلب أمني القريطي،  عبد )2(
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مياثـــــل إىل حـــــد مـــــا املهـــــارات الـــــدنيا يف برنـــــامج ذوي اإلعاقـــــات  املدرســـــةالرعايـــــة املقـــــدم لــــــهم فيمـــــا قبـــــل 
 )1(.املتوسطة

اإلبصـــار مـــدخالً أساســـياً لبنـــاء وتنميـــة طـــرق  علـــىبالنســـبة لإلعاقـــة الســـمعية فيعتـــرب االعتمـــاد  أمـــا
) الصـمم اجلزئـي(بينمـا ميكـن االعتمـاد يف حالـة ضـعف السـمع . كليـاً التواصل اليدوي والشفهي مع الصـم  

صوات، ومعاجلة مـا قـد والرتكيز على عمليات التدريب السمعي ومتييز األ السمعيةعلى استخدام املعينات 
ضـعف السـمع مـن اضـطرابات يف النطـق والكـالم كسـبل لتنميـة مهـارات التواصـل اللفظـي لـدى  عـنينجم 

 )2(.الفئة هذه

-السـمع(حيتـاج إىل تـدريب حواسـه املتبقيـة  كليـاً يف حالة اإلعاقـة البصـرية فـإن الطفـل الكفيـف   أما
بينمـا الطفـل ضـعيف البصـر فإنـه . بويـة والتعليميـةالرت  اخلرباتيف اكتساب ) وحىت التذوق-والشم-واللمس

بالقـدرة علــى اكتســاب اخلــربات البصــرية بنفسـه إذا مــا تــوفرت لـــه األجهــزة  كليــاً ميتـاز علــى الطفــل الكفيــف  
 املعينــاتلــذا فهــو حيتــاج إىل تــدريبات خاصــة لالنتفــاع مــن بقايــا البصــر وذلــك بتــوفري . املســاعدةوالوســائل 

  )3(.البصرية الالزمة

كبـــرية طبيعـــة الـــربامج الرتبويـــة والتعليميـــة الـــيت   درجـــةســـبق يتضـــح أن مســـتوى اإلعاقـــة حيـــدد إىل  ممـــا
ــــربامج تبعــــاً  يفينبغــــي تقــــدميها لألطفــــال املعــــوقني  مرحلــــة ريــــاض األطفــــال، حيــــث ختتلــــف طبيعــــة هــــذه ال

 .الختالف مستويات اإلعاقة

قضـية تصـنيف  تعـداقة الطفل حيث إلع الصحيحعلى ذلك تتضح أمهية التشخيص والتقييم  وبناءً 
شــديدة األمهيــة ملــا يرتتــب عليهــا مــن خمــاطر إذا مل  القضــايااألطفــال املعــوقني حســب مســتوى اإلعاقــة مــن 

يـؤدي سـوء التقيـيم إىل تصـنيف الطفـل يف فئـة أدىن مـن فئتـه  فقـد. "دقيقـاً تشخص إعاقة الطفل تشخيصاً 
  )4(".اجليدكاناته ومن مث حنرمه من فرصة التطور واالرتقاء يتعرض ملنبهات مناسبة لقدراته وإم الوبالتايل 

إلعاقـة الطفـل إال أن هنـاك أوجـه قصـور  الصـحيحاألمهيـة البالغـة لعمليـة التشـخيص والتقيـيم  وبرغم
وتـدريب األطفـال املعـوقني يبـدأ فقـط عنـد دخولــهم املدرسـة أو عنـد  تقيـيم أن" يف جمال التقييم تنحصر يف

                                          
 . 126، 113، ص ص مرجع سابق ، وآخرونالقريويت،  يوسف) 1(
 .42-41، ص ص مرجع سابقاملطلب أمني القريطي،  عبد )2(
 .105،  103ص ص  ، مرجع سابق، قون بصرياً خصائصهم ومناهجهم اسامل سيسامل، املع كمال) 3(
، مجعيـة  ق عقليـًااق يف مصر وخاصـة املعـامستقبل خدمة املعمؤمتر، "منحى تقييم املتخلفني عقليًا"بن اخلطاب خليل،عمر)4(

 .30م ص1990كاريتاس مصر، القاهرة، 
ة  
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من التدخل املبكر، ومن مث فإن نسبة كبـرية مـن هـؤالء األطفـال التحقـوا مبـدارس  بدالً ة بلوغهم سن املدرس
  )1(".تناسبهم وهذا يرجع إىل عجز يف أسلوب التقييم ال

33

للنمــو والتطــور وكــذلك أســلوبه اخلــاص يف الــتعلم  الفــرديكــل طفــل لديــه منطــه اخلــاص وتوقيتــه   إن"
فقـط أمـر طبيعـي ولكنـه موقـف مثـني يقتضـي أن تكـون القـرارات املتخـذة  ليسبتباين األفراد  وإن االعرتاف
ذلـك علـى األطفـال املعـوقني حيـث  وينطبـق )2(."الفردي فردية الطابع قدر اإلمكـان والتقييمبشأن الربامج 

يشــرتكون درجــة واحــدة مــن التجــانس، فهــم  ذاتمــن اخلطــأ اعتبــار أن كــل جمموعــة مــن األطفــال املعــوقني 
بعــــد ذلــــك يف درجــــة اإلعاقــــة نفســــها ويف منــــوهم العقلــــي  خيتلفــــونمعــــاً يف نــــوع مــــا مــــن اإلعاقــــة إال أ�ــــم 

 . واجلسمي والصحي
األطفـــــال قـــــد يعــــاين مـــــن ضـــــعف مسعـــــي  فــــبعضســـــبيل املثـــــال تتنــــوع املشـــــكالت الســـــمعية  فعلــــى

يان مـن نفـس درجـة الصـعوبة أن طفلني يعان افرتضناوإذا ). صمم(أو فقدان تام للسمع ) صعوبات مسعية(
إىل غـري ... البيئيـة واألسـرية ودرجـة تقبـل اآلخـرين لــهما ظروفهمافإنه يوجد هنالك اختالف يف . السمعية

ودرجـة العـون الـالزم لكـل منهمـا خمتلفـة، ومراعـاة ملبـدأ الفـروق الفرديـة فـإن تقريـر  طبيعـةذلك ، وعليه فـإن 
  )3(.يماً دقيقاً الحتياجاتهالالزمة للطفل املعوق يتطلب تقي اخلدمات

يعتـرب مـن أهـم حمـددات تربيـة الطفـل املعـوق  حـدةفإن االهتمام باحتياجات كل طفل علـى  وبذلك
بــأن أطفــال ســن واحــدة عبــارة عــن نســخة واحــدة أو  االعتقــادحيــث ال ينبغــي . يف مرحلــة ريــاض األطفــال

بــــرغم اشــــرتاكهم يف نفــــس . يف مســــتوى عقلــــي وجســــمي واحــــد أ�ــــمطبقــــة واحــــدة أو صــــورة واحــــدة، أو 
ـــــه ظروفـــــهوإمنـــــا لكـــــل طفـــــل . اإلعاقـــــة . اخلاصـــــة ودوافعـــــه وميولــــــه واهتماماتـــــه ومســـــات شخصـــــيته واجتاهات

يتوحــد متامـاً طفــالن يف كــل شــيء، حيــث لكـل طفــل ســرعته اخلاصــة يف الــتعلم  وقلمــاواسـتعداداته وقدراتــه 
 ومــواطنيؤخــذ يف احلســبان مــواطن القــوة  يف النمــو احلركــي والــوظيفي، وهــذا يتطلــب أن اخلاصــةومعدالتــه 

 . )4(هحد علىالضعف لدى الطفل املعوق فيدعم مواطن القوة ويعاجل مواطن الضعف يف كل طفل 

                                          
 .30، صسابق مرجع ،. بن اخلطاب خليل عمر) 1(
: عمـــان: ، األردن جملـــة الرتبيـــة اجلديـــدةترمجـــة يوســـف القريـــويت،  ،"اخلاصـــةذوي االحتياجـــات التعليميـــة  تربيـــة" نســـون،تورجو  )2(

 .91، ص1994، يونيو ) 52(للرتبية يف الدول العربية، العدد  اإلقليميمكتب اليونسكو 
 .96-95، ص ص رجع سابقامل) 3(

اللجنة الوطنية القطرية للرتبيـة والثقافـة والعلـوم ، : ، قطر   جملة الرتبية،   " ق عقلًياتربية الطفل املعو "  عبد الرمحن العيسوي ،44
. 101م ، ص 1997، مارس )  120(  العدد، )  26( السنة 
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أن مــا يرتتــب علــى هــذه اإلعاقــة مــن آثــار  إاليتفــق طفــالن مــن حيــث نــوع اإلعاقــة ودرجتهــا،  فقــد
عديـدة كتوقيـت اكتشـاف اإلعاقـة، والبيئـة الـيت ملتغريات  تبعاً بالنسبة ألحدمها قد خيتلف عن اآلخر وذلك 

حنـو اإلعاقـة، واخلـربات الـيت تعـرض لــها ومـدى خلـوه مـن اإلعاقـات األخـرى،  أسـرتهيعيش فيها واجتاهـات 
 معظــمكلـــه علـى مسـتوى توافقــه النفسـي واسـتعداداته واعتبــاره لذاتـه، ولعـل مــا يـدعم ذلـك أن   ذلـكويـؤثر 

واحــدة؛  مشــكلةختتلــف مــن واحــد إىل آخــر ورمبــا يصــعب حصــرها يف األطفــال املعــوقني لــديهم مشــكالت 
يعـد -كحالـة فرديـة-شخصـيتهلذا فإن الوقوف على الفـروق داخـل الطفـل ذاتـه وأثـر اإلعاقـة علـى جوانـب 

ويسـتلزم ذلـك كلــه . املالئمـة حلالتـه والتعليميـةعامالً لــه قيمتـه يف تصـميم وتنفيـذ اخلطـط والـربامج التدريبيـة 
واحتياجاتــه اخلاصــة بنــاء علــى التقيــيم الــدقيق واملســتمر وباســتخدام  الطفــلد التعلــيم تبعــاً حلالــة ضــرورة تفريــ

 . لذلك الالزمةالوسائل 

متثــل اخلطــة الرتبويــة إطــاراً مرجعيــاً عامــاً  حيــثذلــك رســم خطــة تربويــة فرديــة لكــل طفــل  ويتطلــب
  )1(:اخلطةاملدرسة وتتضمن هذه  قبلللربنامج التعليمي للطفل املعوق فيما 

 .حتديد مستوى األداء احلايل-1
 .حتديد األهداف طويلة املدى-2
 .حتديد األهداف قصرية املدى-3
 .حتديد معايري األداء الناجح-4
 .حتديد املواد واألدوات الالزمة-5
 .منها االنتهاءحتديد موعد البدء بتنفيذ الربامج وموعد -6

حيتــاج إىل تقيــيم شــامل ودقيــق جلميــع جوانــب  الفرديــةة احلــال فــإن جنــاح هــذه اخلطــة الرتبويــ وبطبيعــة
مع األخـذ يف االعتبـار أن تفريـد التعلـيم للطفـل . معوق على حدة طفلالنمو والقدرات املختلفة لدى كل 

 .يفصل الطفل عن مجاعته أناملعوق ال ينبغي 

44

بنمو الطفل املعـوق كفـرد أو كحالـة مسـتقلة ،  مواالهتماإىل ضرورة مراعاة الفروق الفردية  باإلضافة
الرتبويــة والنفســية اخلاصــة، إال أن الربنــامج التعليمــي ومــا يتضــمنه  واحتياجاتــهوتفريــد التعلــيم ملتطلبــات منــوه 

 اجلماعــةحيــث تقــوم . جيــب أن يكفــل يف جانــب منــه االهتمــام بنمــو الطفــل كعضــو يف مجاعــة أنشــطةمــن 
ـــه  الطفـــلفكـــرة تعـــديل  يفبـــدور حيـــوي ومـــؤثر   املعـــوق عـــن نفســـه أي مفهومـــه حنـــو ذاتـــه الـــذي يقصـــد ب

                                          
ص ص ) 2001دار الصـــفا ، : عمــان : األردن (اخلاصــةمنــاهج وأســاليب تــدريس ذوي احلاجــات الســيد عبيــد ، ماجــدة) 1(

33-34. 
ص
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واملـــتعلم للمـــدركات الشـــعورية، والتصـــورات والتعميمـــات اخلاصـــة Gـــا والـــيت  املوحـــدالتكـــوين املعـــريف املـــنظم 
لقاهـا مـن اليت يت باألحكاماملعوق ويعتربها تعريفاً نفسياً لذاته، ويتأثر هذا املفهوم تأثرياً كبرياً  الطفليبلورها 

حنــوه، ويتعــاظم دور اجلماعــة يف  الســتجابتهمأعضــاء اجلماعــة ذوي األمهيــة االنفعاليــة يف حياتــه وبتفســرياته 
هــي العمــل علــى وحــدة ومتاســك واتســاق اجلوانــب املختلفــة  الــذاتهــذا ا3ــال إذا عرفنــا أن وظيفــة مفهــوم 

يط بــالفرد يف إطــار متكامــل ومــن مث تكــون وتقــوم بتنظــيم عــامل اخلــربة احملــ مميــزاً،للشخصــية وإكســاGا طابعــاً 
  )1(.الطاقة الدافعة لسلوك الفرد وأوجه نشاطه املتعددة يف احلياة مبثابة

يف مرحلــة الطفولــة املبكــرة خــالل تفاعلـــه مــع  ينمــوالســلوك االجتمــاعي للطفــل املعــوق  أن" وحيــث
مرحلــة  تعــد لــذا )2(".قــديرهم لـــهينــال رضــا الغــري وت نيف أ رغبتــهمواقــف حياتــه وصــحبته لآلخــرين وخــالل 

 .رياض األطفال مرحلة ذات أمهية مبكان بالنسبة ملستقبل الطفل االجتماعي

املعــوق يف مرحلــة ريــاض األطفــال أمهيــة   للطفــلعلــى ذلــك متثــل الــربامج و األنشــطة اجلماعيــة  وبنــاء
كفريـق يوزعـون األدوار يف ممارسـتها أكثـر مـن طفـل واحـد   يشـارككبرية حيث إن النشاطات اجلماعية الـيت 

املشـــرتكة مـــن خاللــــها، تكفـــل لــــهم فرصـــاً واســـعة للتمـــرس علـــى التعبـــري  مســـئولياUمفيمـــا بيـــنهم، ويـــدركون 
لظهـور  الفرصـةاالمتثـال لصـاحل اجلماعـة، فضـًال عـن أ�ـا Uيـئ ،وتبـادل الـرأي، والتعـاون،  والعطاء،واألخذ 

وحتـثهم علـى مواجهـة . الفرديـةل األعمـال واخلـربات بعض املواقف واملشـكالت الـيت رمبـا ال تظهـر مـن خـال
  )3(.هذه املشكالت

االضـطرابات النفسـية لـدى الطفـل املعـوق مثـل  مـنتسهم األنشطة اجلماعيـة يف عـالج الكثـري  كما
كما تساعد الطفل املعـوق علـى بنـاء إطـار مـن القـيم   والعدوانية،االنطواء واخلوف من املشاركة االجتماعية 

كمــا يالحــظ أن يف األنشــطة اجلماعيــة فــرص عديــدة للطفــل املعــوق للرتفيــه   اجلماعــة،تتقبلـــها  واالجتاهــات
ممــا  بــاآلخرينعــن نفســه ويف ذلــك فرصــة لتلبيــة احلاجــات النفســية واالجتماعيــة وحتســني عالقاتــه  والــرتويح

  )4(.يهيئ لـه تكيف اجتماعي مالئم

                                          
الكتــــاب ، " مبفهـــوم الـــذات والتوافــــق الشخصـــي واالجتمـــاعي وعالقتهــــااإلعاقــــة البصـــرية واجلســـمية  "فـــؤاد إبـــراهيم، يـــتفيول) 1(

 .367-364، ص ص )1986مكتب األجنلو املصرية، : القاهرة(اخلامس  ا3لد، السنوي يف علم النفس
ميـــة والتأهيليـــة للمعـــوقني مـــن أجـــل حتقيـــق انـــدماج التعلي اخلـــدماتتصـــور مقـــرتح لتخطـــيط وتقيـــيم  " عبـــاس الـــزهريي، إبـــراهيم) 2(

 10: القــاهرة، ا3لــد الثــاين، الســابع الحتــاد هيئــات رعايــة الفئــات اخلاصــة واملعــوقني القــومياملــؤمتر ، " جمتمعــي لـــهم
 .43، ص 1998ديسمرب 

.45، صمرجع سابقاملطلب أمني القريطي ،عبد) 3(
 .59، ص  سابقمرجع  عوقني،كامل حكيم، حنو إعالم تربوي للم  ثابت) 4(
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يف األنشـــطة اجلماعيـــة لــــه أمهيـــة كبـــرية  عـــوقنياملأن مشـــاركة الطفـــل املعـــوق لغـــريه مـــن األطفـــال  كمـــا
من مشـكالت نوعيـة يف مجاعـة واحـدة يعطـي إحساسـاً بـاألمن،  يعانوناشرتاك األعضاء الذين  أن"حيث 

وحــده الــذي يعــاين مــن مشــكلة وإمنــا يشــاركه آخــرون مثلـــه، وذلــك يعــزز  لــيسحيـث يشــعر كــل عضــو بأنــه 
  )1(."تلك املشكلة ملواجهةاستعداد كل منهم 

الصـــحية، تعـــرض الطفـــل املعـــوق للمـــرض  االجتماعيـــةبالـــذكر أنـــه إذا انعـــدمت هـــذه البيئـــة  واجلـــدير
أل�ــا تكــون أمنــاط مرضــية وغــري : ســلوكية منتقــدة يف مجاعتــه أمنــاطوهــذا أدعــى إىل أن يدفعــه إىل . النفســي

ا الوضـع هـو مفهـوم أن نـذكر أن أول جهـاز مـن أجهـزة البنـاء النفسـي يتـأثر Gـذ مبكـانسوية، ومـن األمهيـة 
أم نفسـية  جسـميةوتتباعد املسافة بني ذاته الواقعية سواء أكانـت  -عن ذاته، فيحط من قدر نفسه الطفل

 . )2(وبني مفهومه عن ذات اآلخرين

مـن أهـم حمـددات تربيـة الطفـل املعـوق يف  تعـد اجلماعيةعلى ما سبق ميكن القول أن املشاركة  وبناء
أن يتوافر للطفل املعوق الربامج واألنشطة اجلماعية يف بيئة اجتماعيـة  ينبغيه مرحلة رياض األطفال ، وعلي

 بــــاقيويف ضــــوء .بيــــده إىل األمــــام ، وتعمــــل علــــى تــــوفري الوســــائل املناســــبة لتعليمــــه وتدريبــــه تأخــــذصــــحية 
ي األطفــال ذو  بــنيحمــددات تربيتــه الــيت تأخــذ يف احلســبان نــوع اإلعاقــة ودرجتهــا ومراعــاة الفــروق الفرديــة 

.جمتمعه يفاإلعاقات املتشاGة مبا حيقق للطفل املعوق تربية سليمة واندماجاً سوياً 

 

                                          
املعهـــد العـــايل : القـــاهرة ، جملـــة القـــاهرة للخدمـــة االجتماعيـــة، " العـــالج اجلمـــاعي "احلميـــد عبـــد احملســـن عبـــد احلميـــد،  عبـــد) 1(

 .86، ص 1990العدد األول ، يناير . األول ا3لدللخدمة االجتماعية، 
ق يف مصــر وخاصــة امــؤمتر مســتقبل خدمــة املعــ، "عقليــًاقنيااملعــك اســتخدام التــدعيم يف تعــديل ســلو "د النيــال، محــأمايســة) 2(

 .73، ص1990: مصر، القاهرة كاريتاس، مجعية  ق عقلياً ااملع
ة
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 الفصل الرابعع
 تربية الطفـل المعوق    تطلباتم

 بمرحلة رياض األطفـال
 

 .مقدمة  -
 .متطلبات تتصل بالطفـل ذاته :  أوالً  -
 .متطلبات تتصل بأسرة الطفل املعوق : ثانياً  -
 .رياض األطفال ونظام العمل Gاؤسسات مب تتصلمتطلبات : ثالثاً  -
 .تتصل با3تمـع متطلبـات : رابعاً  -
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 -: مقدمةة
 مؤداها هامة حقيقة حول املعاصر، العامل يف السائدة االجتماعية الفلسفات مع احلديثة الرتبية تتفق

 لـه تؤهلـه مدى أقصى إىل والوصول النمو على تساعده اليت لرتبوية ا باخلدمات االنتفاع يف فرد كل حق
 على الرتبوية وخدماUا وجهودها خططها تقتصر اليوم عامل اتجمتمع تعد مل وبالتايل ،وامكاناته قدراته

 جانب إىل املعوقني األطفال لتشمل واخلدمات واجلهود اخلطط هذه نطاق اتسع بل أطفالـها، من العاديني
  )1(.العاديني باألطفال اهتمامها

 مستوى يتدىن طفل هو"  املعوق فالطفل بقدراته ترتقي تربية إىل يكون ما أحوج املعوق الطفل إن بل
 إال اآلخرين، متابعة على قادر غري جيعلـه بشكل األداء جماالت من جمال يف ملحوظ بشكل أقرانه عن أدائه

  )2(".به احمليطة الظروف يف كلي تعديل بإجراء أو اآلخرين، من خارجي بتدخل

 الرتبية اتخبدم يقصد حيث ةاخلاص الرتبية خدمات إىل حاجة يف الطفل جتعل اإلعاقة أن أي
 رعاية وأساليب وأجهزة ومواد وبرامج تسهيالت من املعوقني لألطفال ويقدم يستخدم ما كل اخلاصة
 تشريعات من الشأن هذا يف يتخذ وما ، وإعالمية وثقافية وتأهيلية واجتماعية ونفسية وتعليمية صحية

 حتقيق على ومساعدUم املختلفة اداUمواستعد طاقاUم وتنمية احتياجاUم لتلبية وترتيبات وتدابري وإجراءات
 ، طبيعية اجتماعية حياة ممارسة من ومتكينهم ، مشكالUم على والتغلب ، واالجتماعي الشخصي التوافق

 . )3( جمتمعهم حياة يف صاحلني كمواطنني إمكاناUم حبسب واملشاركة

 الضروري من كان طفالاأل رياض مرحلة يف تلك خدماUا تقدمي من اخلاصة الرتبية تتمكن ولكي
 -:التالية النقاط يف عرضها الدراسة حتاول واليت متطلباUا تفهم

 .ذاته الطفل باحتياجات تتصل متطلبات-1
 .الطفل بأسرة تتصل متطلبات-2
 .Gا العمل ونظام األطفال برياض تتصل متطلبات-3
 .با3تمع تتصل متطلبات-4

 :يلي فيما التفصيل من بشيء املتطلبات تلك عرض الباحث وحياول

                                          
 .3، صمرجع سابقحممد حممد شعري ،  إبراهيم) 1(
.8، ص،مرجع سابقمع سبل العالج والتأهيلوالعقليةاجلسميةالرمحن العيسوي ، سيكولوجية اإلعاقة عبد) 2(
 .21مرجع سابق ، ص املطلب أمني القريطي ،  عبد) 3(
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 -: ذاته بالطفـل تتصل متطلبات : أوالً  
 الطفل منو يف تسهم حبيث تتكامل األمر �اية يف كانت وإن وختتلف األطفال حاجات تتعدد

 النفسية احلاجات وهناك والصحية الفسيولوجية احلاجات فهناك سلوكه وحتديد شخصيته وتشكيل
 فكل أمهية، أقل وأيها الطفل شخصية منو يف أمهية أكثر حلاجاتا هذه أي حتديد ميكن وال واالجتماعية،

 اإلشارة ميكن حبيث سلوكه وحتديد شخصيته وتشكيل الطفل منو يف واألمهية القوة من هي احلاجات تلك
 جمتمع من ختتلف ال احلاجات هذه أن ويالحظ .اآلخر بالبعض بعضها واضحاً  عضوياً  ارتباطاً  ارتباطها إىل

  )1(.الثقافية واألطر الثقافات باختالف آخر 3تمع

 طلب فقد .واملستقبلة الراهنة الطفل حياة على أثر من لـها ملا احلاجات تلك إلشباع ألمهية ونظراً 
 ينادي الذي "أوالً  األطفال" مببدأ تسرتشد أن الشعوب مجيع من "الطفل أجل من العاملي القمة مؤمتر"

 أو الرخاء أوقات يف سواء املوارد، ختصيص عند عليا أولوية ساسيةاأل األطفال احتياجات إعطاء بضرورة
 )2(.نفسها األسرة مستوى على كما والدولية، الوطنية املستويات كافة وعلى .الشدة

 وحيقق وجسدياً  عقلياً  ينمو لكي والوحيدة األوىل الطفل فرصة هي العمر من األوىل السنوات وألن 
 هذه يف الطفل احتياجات تلبية تكون ال بأن يقضي "أوالً  األطفال" مبدأ هرجو  فإن .كاملة الوراثية طاقاته
 ذلك على االعتماد على قادراً  الطفل يكون أن جيب أخرى وبعبارة .مطلقة أولوية بل أولوية، جمرد املرحلة
 تغريةامل الظروف رمحة حتت يرتك أن من بدالً  الصعوبات،ذلك كل من الرغم علىو  األوقات مجيع يف االلتزام

 الطفل لنمو األساسية االحتياجات بتوفري تلتزم أن ا3تمعات كل على ينبغي حيث .املتزامحة واألولويات
 توفر وأن األمراض، ضد والتحصني السوي اجلسدي النمو لـه تضمن وأن احلانية والرعاية املناسب واالهتمام

 ال أن جيب االلتزام هذا والشدة، الرخاء وقاتأ يف باملدارس االلتحاق وفرصة األساسية الصحية الرعاية لـه
 كما .الـهيكلية التكيف لربامج األمد القصرية املتطلبات أمام وال االقتصادي، الركود أوقات يف يضعف
 أيدلوجية أية على يعتمد وأال االنتقالية الفرتات أثناء أو االضطرابات أوقات يف االلتزام هذا يتزعزع أال ينبغي

  )3(.األهلية الصراعات أو احلروب أوقات يف جيمد وأال سياسية،

 حاجاته ولـه جانب، من جنسه بين من كغريه إشباعها يود اليت حاجاته لـه املعوق الطفل إن وحيث
 تربية املعوق الطفل تربية ميكن لكي فإنه لذا .آخر جانب  من اإلعاقة ظروف أحدثتها واليت به، اخلاصة

                                          
 .105، ص) 1997دار املعرفة اجلامعية : اإلسكندرية( واملرضىالطفولة بني السواء أمحد حممد عبد اللـه،  جمدي) 1(
 .5، صمرجع سابق، " العاملي لبقاء الطفل ومحايته ومنائه اإلعالن" ، ) يونيسيف(األمم املتحدة للطفولة،  منظمة) 2(
األردن ، قســــم اإلعــــالم والعالقــــات اخلارجيــــة : عمــــان ( ، 1992غرانــــت ، وضــــع األطفــــال يف العــــامل ســــنة . ب جــــيمس) 3(

 .15، ص )1992للشرق األوسط ومشال إفريقيا،  فباملكتب اإلقليمي لليونيسي
ة
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 التعليم من املناسب القدر وإعطائه مهاراته تنمية ميكن حىت تطلباتهوم احتياجاته تفهم جيب سليمة
 .واجلسدية العقلية قدراته يفوق مبا ُحيمَّل ال حبيث والتدريب

 لـهم الالزمة احلاجات إىل التعرف على املعوقني لألطفال اخلاصة الرتبية تقوم أن الضروري من حيث
 الرتبوية الربامج تصميم ممكناً  فليس احلاجات، تلك تلبية على ستعمل اليت التعلم ظروف توفري وبالتايل
  .الحتياجاUم ودقيق موضوعي تقومي دون األطفال لـهؤالء املناسبة

 قبل فيما املعوق للطفل الرتبوية االحتياجات  بعض احلالية الدراسة تتناول سوف ذلك ضوء ويف
 -: إىل تقسمها واليت املدرسة

 ).أولية( أساسية احتياجات-1
 .واجتماعية نفسية احتياجات-2
 .وتدريبية تعليمية احتياجات-3

 وظائفه ليؤدي العضوي الكائن حيتاجها اليت االحتياجات تلك هي األساسية باالحتياجات يقصد
 بيولوجية أو يةعضو  احتياجات بأ�ا وصفها وميكن والشرب، كالطعام بانتظام، عملـه وميارس الطبيعية
 إشباع ويعترب )1(.البيئية العوامل من واحلماية احلرارة درجات وتنظيم لألكسجني احلاجة نطاقها يف ويدخل

 صحته يف هاماً  ومؤشراً  سلوكه وتشكيل شخصيته بناء يف الزاوية حجر للطفل األساسية احلاجات هذه
 .النفسية

 فيما إال واملعوقني العاديني لألطفال األولية اجاتاحل بني جوهرية اختالفات توجد ال أنه يف شك وال
 نفس لـه إنسان هو معوق غري أو معوق كان سواء فالطفل .Gا تشبع اليت والطريقة بالدرجة يتصل

 .البشر بين من لغريه األساسية االحتياجات

 أو اجلسمانية الناحية من سواء ومنوه الطفل صحة على تؤثر اليت األساسية احلاجات أهم ومن
 مضاعفاUا وتقليل األمراض مقاومة على السليم الغذاء يساعد حيث والشراب، الطعام إىل احلاجة العقلية
 هذا كان سواء بنشاطه، للقيام إليها حيتاج اليت بالطاقة اجلسم الغذاء يزود كما .اإلعاقة حدوث من واحلد

 ويف بنائها، وإعادة التالفة اخلاليا إصالح يف هاماً  دوراً  للغذاء أن إىل باإلضافة .عقلياً  أم بدنياً  النشاط
 الطفل حيصل ال وعندما )2(.منها ووقايته األمراض بعض ضد اجلسم مناعة زيادة ويف جديدة، خاليا تكوين

                                          
.82، ص مرجع سابق،السيد حالوة حممد) 1(
 .108، ص) 1991مكتبة األجنلو املصرية، :  القاهرة؛  3ط ( الطفل تنشئته وحاجاتهقناوي،  هدى) 2(
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 اخلدمات يف النقص أن كما .أكثر وحبدة أكرب بسهولة باألمراض يصاب فإنه الطعام من يكفي ما على
  )1(.وحدة شيوعاً  أكثر اإلعاقات علجي الغذاء نقص جانب إىل الصحية

 اةحي من األوىل سنوات اخلمس يف وخباصة التغذية سوء أن إىل العاملية الصحة منظمة أشارت وقد
 قاتلة باملرض الطفل إصابة جيعل قد برأيها التغذية فسوء .  حدUا من ويزيد اإلعاقة يسبب أن ميكن الطفل
 من حاالت إىل أيضاً  يؤدي وقد التعلم على القدرة وعدم والعجز بالتخلف اإلصابة إىل أحياناً  يؤدي كما

  )2(.الدائمة اإلعاقة

 ولكن فحسب طفولته مرحلة يف التعلم على الطفل قدرة على يؤثر ال التغذية سوء أن القول وميكن
 كيان عليها ميقو  اليت الدعائم من األدىن للحد وإقامة سليمة تغذية فبغري ، أيضاً  املستقبلي تعلمه على يؤثر
 معارف من ذلك بعد يتلقاه ملا مثال قيمة هناك تكون لن .البيولوجية نوعيته على حيافظ لكي فرد كل

 نراه ما ذلك بعد يوجد الذي هو Gا االستهانة أو األولية الشروط هذه وإمهال بعد، فيما شخصيته تشكل
 والسبب به، يشعرون أو يعونه عما تعبريال وعن إليهم يلقى ما فهم عن قدراUم ضعفت كثريين مواطنني من
 يقوم اليت األوىل البيولوجية القواعد اختالل بسبب كلياً  وأ جزئياً  تعطلت قد القدرات هذه نأ هو ذلك يف

  )3(.البداية منذ وجتنبها عالجها املمكن من كان اختالالت وهي كيا�م، عليها

 لـها ملا .األوىل اخلمس سنواتال يف خاصةو  للطفل األساسية احلاجات إشباع أمهية تتضح هنا من
 .تأجيلـها ميكن ال ملحة حاجات وباعتبارها والعقلية اجلسمية الناحية من منوه على مباشر تأثري من

 ما مرحلة يف العادي للطفل بالنسبة األمهية من كبري قدر لـها األساسية احلاجات إشباع كان وإذا
 بنفسه، إشباعها على املعوق الطفل قدرة لعدم ، إحلاحاً  أكثر املعوق للطفل إشباعها أمهية نفإ املدرسة قبل

 أخذ وأ نفسه تغذية على قادر غري جتعلـه منه معني جزء يف إعاقة أو اجلسم يف عجز من يعاين الذي فالطفل
 على احلصول لـه ميكن حىت خاص وتدريب دقيق ختطيط إىل حاجة يف جيعلـه مما الطعام، من كفايته

 أمهية من الرغم على ولكن )4(.طعامه تناول يف اإلمكان قدر نفسه على واالعتماد الغذائية تهاحتياجا
 بطريقة اإلشباع هذا يتم أال ينبغي أنه إال املدرسة قبل فيما املعوق للطفل األولية احلاجات تلك إشباع

  .مدروسة غري عشوائية

                                          
 .13، ص مرجع سابق ورنر ، ديفيد) 1(
بـريوت (ة اسـرتاتيجية مسـتحدثة للخـدمات األساسـية للطفولـ حـولنشرة ملنظمة الصحة العاملية اليونسيف ، :  املتحدة  األمم) 2(

 .24ص ) ت.شرق البحر املتوسط ،د ملنطقةوحدة التخطيط : 
.167، صمرجع سابقمايورثاراجوثا ، دبريكوفي) 3(
 .230، صمرجع سابق ، سعيد عبد اللـه إيفلني) 4(
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 تنشئة الطفل بتنشئة يقوموا أن واملربون اآلباء يستطيع األولية االحتياجات هذه إشباع خالل فمن
 القيم من بأمناط متده واليت منوه، على تساعد اليت واألنشطة السلوكيات من بألوان وتزويده سليمة اجتماعية
 االحتياجات هذه توفري أن إىل باإلضافة منوه، مراحل كل يف سلوكه تصاحب اليت الصحية والعادات
  )1(.سليم تربوي ربنامجل األساس يضع حمدد مدروس بأسلوب

 بطرق احلاجات هذه إشباع يف تساهم أن األطفال رياض ملؤسسات املمكن من فإنه ذلك ضوء ويف
 على التقتري إىل اآلباء يلجأ ما فكثرياً  .املعوقني األطفال أسر من لكثري تتوفر ال قد مدروسة تربوية وأساليب
 حقوقه، أبسط من حيرمونه قد بالعكس أو الزمة، غري تكون قد اليت طفلـهم رغبات تلبية سبيل يف أنفسهم

  .مستقبالً  االحنراف إىل نيتاحلال لتاك يف يدفعه مما

 األطفال رياض مرحلة يف املعوق للطفل األولية احلاجات إشباع أن القول ميكن سبق ما على وبناء
 .السليمة الرتبية تربيته متطلبات أهم من

 إشباع حنو املختلفة الدوافع الفرد لدى تظهر مرضي حنو على البيولوجية احلاجات تشبع حني
 يف املتبادلة العالقات خالل من اآلخرين ومع نفسه مع وتكيفه بتوافقه املتصلة االحتياجات من جمموعة
 الوالء صالت أفراده وبني نهبي تربط ، فيه يعيش الذي ا3تمع داخل آمناً  يكون ألن حباجته فيشعر احلياة،

 تقدير خالل من ذاته فيحقق .ا3تمع من مقبول بأنه إحساس لديه يتولد حينئذ .املتبادل واحلب واالنتماء
 ألن حاجة يف دائماً  نفسه الفرد فيجد .املختلفة واألنشطة األعمال يف مشاركته خالل ومن لـه، اآلخرين

 اليت احلاجات وتلك .ا3تمع مع تكيفه استمرارية يف تساهم لواألعما السلوك من جديدة أمناطاً  يتعلم
 النفسية احلاجات عليها يطلق به احمليطني اآلخرين األفراد مع بعالقاته وكذا لديه الذايت املفهوم بنمو ترتبط

  )2(.واالجتماعية

 بقائه على احملافظة من يتمكن خاللـها من حيث املعوق للطفل ضرورية األولية احلاجات كانت وإذا
 هذه وإمهال جمتمعه مع وتكيفه وطمأنينته سعادته لتحقيق ضرورية واالجتماعية النفسية احلاجات فإن

 .الشخصية اضطرابات من كثري إىل ويؤدي القلق نفسه يف يثري إشباعها وعدم احلاجات

 مثل للفرد الضرورية احلاجات بعض إرضاء عدم إىل الشخصية اضطراب أسباب بعض تعود حيث
 لذا . )3(واالحرتام والتقدير احلب على مبنية إنسانية عالقات وتوفر واالنتماء والصحبة األمن إىل احلاجة

                                          
 .107، ص  سابقمرجع  قناوي، الطفل تنشئته وحاجاته، هدى) 1(
.84، ص مرجع سابق، السيد حالوة حممد)2(
 .77، ص مرجع سابق ، سيكولوجية اإلعاقة القذايف، رمضان )3(



898

 باعتبار األطفال رياض مرحلة يف املعوق الطفل مع يتفق مبا احلاجات هذه بعض إجياز الضروري من كان
 .السليمة الرتبية تربيته متطلبات أهم من إشباعها أن

 : والحب ألمنا إلى الحاجة -1
 نسبياً  طويلة ولفرتة والدته حلظة من فهو ، حياته بشئون تصرف أي إجراء على قادر غري الطفل يولد

 شئونه على املشرفني به احمليطني والكبار واألب األم على الطفل واعتماد اآلخرين، على يعتمد الوالدة بعد
 مراحل يف معه وتتدرج الطفل مع احلاجة هذه تمروتس .جوارهم يف إال األمن أو باالستقرار يشعر ال جيعلـه
 به احمليطني اآلخرين مبحبة والشعور احلب إىل احلاجة لديه تتولد االعتماد لـهذا ونتيجة املختلفة، حياته

  )1(.شئونه على واملشرفني

 وتظهر .سلوكه دوافع أهم ومن لديه أصيلة حاجة  إجيايب بشكل بالطفل اآلخرين اهتمام فإن لذا
 ومأواه، وكسائه غذائه وتوفري به والديه اهتمام جتاه بالسعادة الطفل يشعر حيث الوالدة منذ احلاجة ههذ

 .واالهتمام والعناية باحلب وإحاطته

 وانه فيه، ومرغوباً  حمبوباً  يكون أن وهي العادي للطفل اليت العميقة احلاجة نفس لديه املعوق والطفل
 زائدة حبساسية يشعر املعوق الطفل أن إال .اآلخرين إىل ينتمي أن إىل جوحيتا  .باألمان اإلحساس إىل حيتاج
 عليه الشديد اخلوف أو الزائدة الشفقة املعوق الطفل يفسر حيث .لـه اآلخرين احرتام عدم أو احرتام جتاه
 شكل يف احلالة هذه يف بالنقص للشعور الفعل رد ويبدو به، استخفاف أو منه سخرية أو لـه حتقري أنه على
  )2(.الكفيف الطفل حالة يف كما وانطواء خوف شكل ويف .األصم الطفل حالة يف عدواين اجتاه

 ومرغوب كأفراد حمبوبون أ�م مبعىن العاطفي باألمان الشعور إىل حيتاجون املعوقني األطفال فإن لذا
 .اآلخرين وإعزاز حب موضع وأ�م لذاUم فيهم

 هو :أولـهما :بينهما الفصل األحيان من كثري يف يصعب ينعنصر  يف واحلب لألمن احلاجة وتتألف
 صورة يتخذ التصاقاً  آخر شخص مع املادي االلتصاق إىل احلاجة تعين واليت .اآلخرين من الود يف الرغبة

 من والتأييد واملعونة واحلماية املساعدة على احلصول يف الرغبة هو : وثانيهما .والربت والتقبيل االحتضان
  )3(.أخرى مجاعة أو آخر شخص

 كثري مواقف أن إال املبكرة طفولتهم منذ املعوقني لألطفال واألمن احلب لتوفري البالغة األمهية وبرغم
 على الشفقة وتغمرهم جداً  حزين يكون من فمنهم .كبري بشكل األطفال هؤالء بني تتباين األهل من

                                          
 .39، ص) 1980دار املعارف ، : اإلسكندرية ( مدخل علم النفسمود، وجيه حم إبراهيم) 1(
.87، ص مرجع سابق،القذايف، سيكولوجية اإلعاقةرمضان) 2(
 .172، صسابق مرجع قناوي، الطفل تنشئته وحاجاته، هدى) 3(
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 متاماً، العكس على موقفه يكون من ومنهم ن،احلنا عليه ويفيضون محايته يف يفرطون أ�م لدرجة طفلـهم
 أن املستحيل من أنه يرى اآلباء فبعض  لـه، وكرههم منه استيائهم ويظهرون الطفل هذا يرفضون حيث

 إال ُمتحى ال عار وعالمة مأساة أو لعنة أو ابتالء لـهم بالنسبة املشكلة هذه وتعد طفلـه مشكلة مع يتكيف
  )1(.الطفل مبوت

 األمر فإن حياته، من األوىل السنوات يف وخاصة املعوق الطفل على املواقف هذه ورةخلط ونظراً 
 يسوده جو بتوفري وذلك األطفال رياض مبرحلة املعوق الطفل تربية يف املتخصصني من مشاركة يتطلب
 أفضل إتباع إىل وتوجيهها قيمته وتقدير طفلـها تقبل على األسرة ومساعدة ناحية من للطفل واحلب األمن
 .أخرى ناحية من معاملته يف الرتبوية واملواقف السبل

 -: الذات تحقيق إلى الحاجة -2
 اآلخرين، من واالنتباه املدح حتصيل يف الرغبة إىل الذات واحرتام والتقدير للمشاركة احلاجة تشري

 نظرة طريق عن احلاجة ههذ حتقيق ويتم )2(.األمر وأويل األقران مع العالية واملكانة املركز على احلصول وإىل
 احلاجة تلك وتتطور .داخلـه من ينبع الذي الذايت واالحرتام بالتقدير وشعوره لذاته وتقييمه نفسه إىل الفرد

 إقامة على وبقدرته بقيمته ويشعر بالنفس الثقة فيكتسب نفسه على االعتماد يف الطفل يبدأ عندما
  )3(.اآلخرين مع إجيابية اجتماعية عالقات

 حيث باألمهية والشعور التقدير إىل حاجته يف املعوقني غري من غريه عن املعوق الطفل خيتلف وال
 على القدرة على يقضي وال والنجاح، لإلجناز الطفل حاجة لتثبيت بالغة أمهية ذات للتقدير، احلاجة تعد

 يف ثقتهم قتلوي األطفال شخصية يضعف وال .التشجيع وعدم اإلمهال مثل شيء األطفال عند االبتكار
 عليها وتشجيعهم أعمالـهم إمتام على بقدراUم االقتناع من متكنهم ال بيئة يف النشأة قدر شيء أنفسهم

  )4(.وامتداحها

 بسبب هو به غريه اهتمام بأن شعوره هو املعوق الطفل عند واحرتامها الذات بتقدير يضر ما وأكثر
 عمل بأي القيام يف احلافز لديه ويقتل يعيقه مما .االحرتامو  باالهتمام جدير كإنسان أجلـه من وليس إعاقته

 .إعاقته على التغلب أجل من

                                          
، جملــة معوقــات الطفولــة ،"عقليــاً األفعــال النفســية لــذوي الطفــل املعــوق  ردود"توفيــق شــعبان، حممــد صــاحل فــاحل مهــران،  فــائق )1(

 .304، ص 1997الطفولة جبامعة األزهر،  إعاقاتمركز : القاهرة – 1997السادس، يونيه  العدد
 .180، صمرجع سابق ،وآخرونكوجنر   جون )2(
.78، ص مرجع سابق،القذايف، سيكولوجية اإلعاقةرمضان) 3(
 .212ص  ،سابقمرجع  قناوي، الطفل تنشئته وحاجاته، هدى) 4(
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 أو جدواه بعدم وإشعاره العطاء على بقدرته الشعور من املعوق الطفل حرمان من أسوأ هناك فليس
 للتعلم الكايف الوقت املعوق الطفل منح جيب ولذا .نفسيته على ضار بشكل التأثري إىل يؤدي مما أمهيته

 منحه ضرورة وبني به الضرر إحلاق من واخلوف عليه الشفقة بني اخللط وعدم .األعمال ببعض والقيام
 مقبول غري سلوك الطفل عن صدر وإذا )1(.نفسه على فيها يعتمد أعمال يف استقاللـه بتجربة للقيام الفرصة

 أو مناسب غري سلوك أنه على إليه ظرالن سبب لـه ويوضح به الطفل يعرف أن املعلم أو الوالدين على فإن
 فإن اجلوانب هذه مثل يف حنميه أو الطفل نغلف أن يفيد وال لتصحيحه نعملـه أن ميكن وماذا .مقبول غري

  )2(.بنموه يضر قد ذلك

 توفري على تعمل أن األطفال رياض مبرحلة املعوق الطفل تربية برامج على فإن سبق ما على وبناء
 وإىل االستقالل على قدرUم وتنمية لإلجناز مشاعرهم تقوية وكذلك .لألطفال الالزم والتشجيع التعزيز
 األطفال إن حيث .لديهم والفشل واخلوف الذنب مشاعر من التقليل على تعمل أن ينبغي ذلك جانب
 أما ء،السوا اجتاه يف يسري منوهم فإن غريهم، مع الصحية عالقتهم بسبب احلياة يف طيبة بداية يبدؤون الذين

 باحرتام الشعور لفقدان معرضني يكونوا متكرر ويأس وتثبيط فشل مواقف دائماً  يوجهون الذين األطفال
  .يبذلو�ا اليت اجلهود بعدم وأيضاً  الذات، وبقيمة الذات

 : اللعـب إلى الحاجـة -3
 من ليس ولذلك .الداخل من ينبع أصيل احتياج أنه مبعىن ضروري، احتياج للعب الطفل احتياج إن
  .األحوال من حال بأي جتاهلـه الصواب

 يأتيه ما لكل تلقائياً  ويستجيب بسهولة، يستوعب جنده وبالتايل إليه، ويسعى اللعب حيب فالطفل
 يشعر ، مطمئن Gيج مناخ اللعب موقف يسود الذي فاملناخ وتعليمات، وقواعد معلومات من خاللـه من
 من قدراً  يكتسب الطفل إن حيث اللعب أثناء حيققها اليت اإلجنازات خالل من وباحلرية باملتعة لطفلا فيه

  )3(.احلياة يف التقدم على يساعده النفس يف الثقة

 لتقوية ضروري النشيط احلركي اللعب إن حيث ، املدرسة قبل ما لطفل بالنسبة اللعب أمهية وتزداد
 اللعب أن كما .احلسي النمو يتحقق ـهخالل ومن توتره من وحتريره تصلبه من وختليصه وتنشيطه اجلسم
 يستطيع ال خاللـه من معلومات على حيصل فهو الكثري الشيء يتعلم لكي الطفل أمام ا3ال يفسح

                                          
 .87، ص  مرجع سابق ، القذايف ، سيكولوجية اإلعاقة رمضان )1(
 .389ص  ، )1997دار غريب ،: القاهرة (  ،، التخلف العقليحمروس الشناوي حممد )2(
، ) 1999دار الفكــر العــريب، : القــاهرة(قني عقليــًاااألطفــال املعــلــدىتعلــيم األنشــطة واملهــارات إبــراهيم عبــد احلميــد، حممــد)3(

 .68ص
،
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 يتعلم حيث االجتماعية، الناحية من الطفل منو على اللعب ويساعد .أخرى مصادر من عليها احلصول
 كما والصواب، اخلطأ مفاهيم بدايات ويتعلم خريناآل مع جيدة اجتماعية عالقات يبين كيف منه الطفل
 عن الطفل ويكتشف النفس، وضبط واألمانة والصدق كالعدل اخللقية املعايري بعض مبدئي بشكل يتعلم
 يتعلم أنه كما .زمالئه مع تعاملـه خالل من ومهاراته قدراته كمعرفة نفسه عن الكثري الشيء اللعب طريق
 القيود نتيجة يتولد الذي التوتر اللعب طريق عن الطفل يصرف كما ، مواجهتها وكيفية مشكالته حل

 تكتمل ال للطفل النفسية فالصحة .النفسي توازنه على الطفل حيافظ وباللعب عليه، تفرض اليت املختلفة
  )1(.والنشاط اللعب بفعالية إال

 خاصة أمهية ذا يكون فإنه املدرسة، قبل فيما العادي للطفل األمهية هذه ميثل اللعب كان وإذا
 فيها ينمي أن يستطيع بيئة يف يشب أن إىل حاجة يف املعوق فالطفل املدرسة، قبل فيما املعوق للطفل
 الفعالة مشاركته من ينبعث الذي واألمن باالنتماء إحساسه مع ينميها بل ، إحباط غري من قدراته

 من إال تتوفر ال األنشطة تلك أن فيه شك ال ومما واجلماعية، الفردية النشاط ألوان خمتلف يف والناجحة
 األطفال، رياض مبرحلة املعوق الطفل ورعاية برتبية القائمني على يتحتم ولذلك )2(.املختلفة األلعاب خالل
 منظم ملنهج وفقاً  املعوق الطفل لعب يكون أن على احلاجة، هذه إلشباع املناسبة والطرق ا3االت توفري
 .إعاقته مع تتناسب اليت وقدراته إمكانياته فيه يُراعي

 تربيته على للقائمني وميكن وينمو، يكرب أن على القدرة إعاقته درجة كانت مهما معوق طفل لكل
 تاخلربا من العديد املعوق للطفل تتح مل وما .درجاته أقصى إىل النمو لتحقيق املالئم املناخ لـه يهيئوا أن

 للخربات نتيجة حيدث الذي التغري هو فالتعلم )3(.ُحيْجب قد التعليمي توافقه فإن التعلم على تساعده اليت
 التعلم، فيها يتم اليت والعاطفية واالجتماعية الطبيعية بالبيئة وتتأثر ومتنوعة كثرية واخلربات الفرد Gا مير اليت

 األخرى، يف قصور إىل يؤدي إحدامها يف قصور وأي ومرتابطتان، متداخلتان عمليتان والتعلم والنضج
 آلخر، أو لسبب عمره، من األوىل السنوات يف التعليمية اخلربات من حرم لطفل والعقلي اللغوي فالنمو
  )4(.اخلربات هذه مثل لـهم أتيحت أطفال من بكثري أقل يكون

                                          
 .190، ص  سابق مرجع سنقر، صاحلة )1(
 .87-86، ص ص مرجع سابق ،السيد حالوة  حممد )2(
 .390ص  ،سابقمرجع  حمروس الشناري، التخلف العقلي، حممد )3(
.67، ص ) 1993دار الفكر العريب، : القاهرة(يف الطفولة املبكرةوالتعليماسرتاتيجيات التعلم حممود الناشف ، هدى)4(
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 ما مدى وإن .بيئته متغريات عم تفاعلـه حمصلة هو أدائه وحتسن املعوق الطفل تقدم فإن َمثَّ  ومن
 التعليمية البيئة نوعية على أيضاً  يعتمد بل الذاتية خصائصه على فقط يتوقف ال جناح من الطفل هذا حيققه
 ميكن حىت األطفال لـهؤالء وتدريبية تعليمية برامج تقدمي إىل ماسة احلاجة كانت هنا  ومن .لـه تُوفَّر اليت

 .بأدائهم االرتقاء

 الذي األساس هي األطفال رياض مبرحلة املعوق للطفل والتدريبية التعليمية االحتياجات نأ وباعتبار
 أهم استعراض الدراسة حتاول سوف لذا .املرحلة هذه يف املعوق للطفل يقدم تعليمي برنامج أي عليه يرتكز
 :يلي فيما االحتياجات هذه

- : بالذات العناية مهارات على التدريب -1
 األسهل الطريق إىل ويلجأن مالبسه يرتدي كيف املعوق الطفل يعلما أن يف مشقة انالوالد جيد قد

 قلق من يقلل قد السلوك هذا مثل أن من الرغم على ولكن مالبسه، الطفل بإلباس امه ايقوم أن وهو
 كيف الطفل تعليم يف والوقت اجلهد بعض بذل مت ما فإذا بالطفل، يضر فإنه الوقت لـهما يوفر أو األبوين
 طريق على ويساعده ذاته، عن الطفل مفهوم إىل إجيابية جوانب سيضيف ذلك فإن مالبسه يرتدي

  )1(.النفس على واالعتماد االستقاللية

 مساعدة هو حتقيقه ومراحلـها مستوياUا بكافة اخلاصة الرتبية برامج حتاول الذي األساسي فالـهدف
 النمو مبجاالت يتعلق فيما صحيح األمر وهذا .الذاتية تقالليةواالس النفس على االعتماد على املعوق الفرد

 املالبس، وارتداء والشراب، الطعام كتناول بالذات العناية صعيد على أمهية يكون ما أكثر ولكنه املختلفة
  )2(.الشخصية والسالمة بالنظافة، والعناية

 حيث بالذات العناية مهارات على التدريب إىل حيتاج األطفال رياض مبرحلة املعوق الطفل فإن لذا
 االفتقار أو إتقا�ا عدم إىل يؤدي مما املهارات هذه تأدية عن تعوقه أو متنعه األحيان بعض يف اإلعاقة إن

 .املهارات هذه على الطفل بتدريب اخلاصة الرتبية معلمة اهتمام يتطلب مما .إليها

 النشاطات وجدولة تطورها وأمهية راتاملها هذه حنو االجتاهات تغيري من البد ذلك يتم ولكي
 إن حيث .بالذات العناية مهارات لتنمية خاصة تدريبية جلسات تشمل حبيث الروضة يف لألطفال اليومية

 هي الفسيولوجية العضوية العوامل وليس البيئية والعوامل .البيئية بالعوامل واضح وبشكل تتأثر املهارات هذه

                                          
.391ص ،سابق، مرجع حمروس الشناوي، التخلف العقليحممد)1(
 .313، ص) 1997مكتبة الفالح ، : الكويت( اخلاصة الرتبيةاملدخل إىل  اخلطيب ، مىن احلديدي، مجال )2(
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 هذه إن أخرى، وبعبارة تنظيمها، إعادة أو وتنظيمها Gا التحكم الطفل ةتربي على القائمون يستطيع اليت
  )1(.كذلك أ�ا على إليها النظر املفيد ومن متعلمة املهارات

 املثال سبيل فعلى عليها تدريبه مت ما إذا املهارات هذه إتقان املعوق الروضة طفل يستطيع حيث
 ال بصورة هندامه واستكمال مالبسه ارتداء مهارة نيتق أن-تدريبه مت ما إذا-الكفيف الطفل يستطيع
 تعتمد وغريها املناشط وهذه %96.66 ، 86.66 بني ما ترتاوح كفاءة وبدرجة املبصر نظريه عن ختتلف

 الذات اعتبار مقومات من تعد كما كبري، حد إىل الفيزيقي ا3ال يف تكيفه حتقق وهي الذاتية خرباته على
  )2(. النفسي توافقه قيقحت يف هاماً  دوراً  وتؤدي

 -: اإلدراكية المهـارات على التدريب -2
 يقوم طبيعية عملية وهو حقائقها على والتعرف به احمليطة بالبيئة لالتصال الكائن وسيلة هو اإلدراك

 خمتلفة عصبية خباليا مزود وهو يولد فالطفل .فطرية إمكانيات من به مزود هو ما طريق عن الكائن Gا
 العملية هذه وتستمر العامل إىل الطفل خروج مبجرد اخلارجي العامل مثريات باستقبال تقوم حبواسه مرتبطة
 صوراً  اإلنسان عند اخلاصة اخلاليا فتنقل به احمليطة البيئة يف ويتحرك يعيش الفرد دام ما احلياة مدى

 املعرفة أبواب هي واساحل أن يقال ولـهذا البشري العقلي للنشاط اخلام املادة هي خمتلفة واحساسات
  )3(.األوىل

 حواسه وتنمية لتوظيف إضافية إثارة إىل حيتاج فهو إدراكية تربية إىل حيتاج املعوق الطفل فإن لذا
  .الفكرية أو ةالبصري أو السمعية للبنية تنمية سواء االعتدال من يكون ما أقرب منو يضمن حىت املتبقية

 من الكثري أن إال املتبقية حواسه تنمية من يتمكن حىت املعوق فلللط اإلدراكية الرتبية أمهية وبرغم
 آباء أن يالحظ األحيان بعض ففي .اإلدراكية مهاراUم تنمي خلربات أطفالـهم تعريض يراعي ال اآلباء

 العامة األماكن إىل املعوق طفلـهم يصحبوا أن من باحلرج وشعور شديدة حساسية لديهم املعوقني األطفال
  .وتصرفاته الطفل الناس نظرات تتابع أن واخيش حيث

 ،وميسك ، ويلمس ، ليلعب للطفل ريةاحل إتاحة على املعوقني األطفال رياض تعمل أن جيب لذلك
 وجتاربه اختباراته يف بأذى يصاب لن طاملا األشياء من يديه حتت يقع ما كل وخيترب ويفحص، ، ويتذوق

                                          
 .314– 313، ص ص  سابقالرجع امل )1(
حبـــوث املـــؤمتر الســـنوي الثالـــث للطفـــل ، " عيـــةالرعايـــة االجتما مؤسســـاتالطفـــل الكفيـــف يف " عبـــد املعبـــود مرســـي ،  حممـــد) 2(

ــــهتنشــــئته -املصــــري ، ص ص 1990: ا3لــــد الثــــاين، مركــــز دراســــات الطفولــــة جبامعــــة عــــني مشــــس، القــــاهرة-ورعايت
1095-1096.

 .153-152ص ص  ،سابق، مرجع الطفل تنشئته وحاجاته. قناوي هدى )3(
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 البصرية البيئة مثريات خالل من إدراكه تنمية على يساعد ما كل الطفل حميط يف تضع وأن البيئة، ملثريات
 .ذلك غري إىل ...والتذوقية والشمية واللمسية والسمعية،

 -: الحركيـة المهـارات على التدريب -3
 املتكامل النمو حتقيق إىل Uدف اليت الرتبوية الربامج أجنح من املختلفة بأنشطتها احلركية الربامج تعد

 حياته منذ الطفل يبدأ طريقها فعن لإلنسان، األساسية الدوافع إحدى فاحلركة .اجلوانب مجيع من للطفل
 من يتعلم فالطفل التعلم طرق إحدى هو للحركة الطبيعي امليل وهذا به احمليط العامل على التعرف يف األوىل
 مدخل عن عبارة احلركة نفإ به احمليط العامل ليكتشف الطفل وسيلة هي احلركة كانت وإذا احلركة، خالل
  سنواته يف للطفل واالجتماعي املعريف النمو وتطوير لتحسني فعال تربوي ووسيط الطفولة لعامل وظيفي
  )1(.الطفل منو يف أمهيتها على والرتبية النفس علم نظريات معظم أمجعت اليت الفرتة وهي األوىل

 بصفة املعوق للطفل أمهية أكثر فهي درسةامل قبل فيما العادي للطفل احلركية األنشطة أمهية ومع
 املعوق للطفل كبرية أمهية ذات احلركية فاألنشطة .خاصة بصفة املدرسة قبل فيما املعوقني واألطفال عامة
 التناسق أن كما املرونة، ويكتسب والسيطرة التوازن ويتعلم جسمه، استخدامات على يتدرب خاللـها فمن
 والشعور بالذات الثقة الطفل يكتسب خاللـها ومن مضطردة، ورةبص يتطور والعضالت العقل بني

 شخصاً  يكون بأن إحساساً  تعطيه أل�ا الصغري، للطفل بالنسبة هامة تعد األشياء هذه كل وإن باإلجناز،
  )2(.جمتمعه يف قيمة ذا

 العضلي لتآزروا احلركي التناسق مهارات يف قصوراً  بصرياً  املعوقون األطفال يواجه املثال سبيل فعلى
 املهارات من للكثري التقليد فرص من للحرمان ونتيجة جهة من املتاح احلركي النشاط فرص حملدودية نتيجة
 يف املشاركة عن بصرياً  املعوقني األطفال معظم إلحجام ونظراً  .احلركية والتمارين واجلري كالقفز احلركية

  )3(.الكبرية ضالتللع واستخدامات األداء يف سرعة تتطلب اليت األلعاب

 األطفال بتعليم االهتمام من مناسبة درجة بتوجيه املعوقني األطفال رياض معلمات تـُْنَصح وعليه
 وعلى .اخلطرة غري ألعاGم يف زمالئهم مشاركة على وتشجيعهم املختلفة احلركية األنشطة بصرياً  املعوقني
 أكرب فرصاً  بصرياً  املعوقني لألطفال تتيح يثحب املناسبة الرياضية األنشطة توفري على تعمل أن الروضة

                                          
 ،"املدرسـةة احلركيـة علـى النمـو احلركـي واملعـريف واالجتمـاعي ألطفـال مـا قبـل للرتبيـ مقـرتحبرنـامج  تـأثري"املال عبـد اللــه،  فيصل) 1(

 .164صم، 2001، صيف )60(، العدد )15(، ا3لد ) الكويت( ا3لة الرتبوية
.67، ص سابق مرجع،إبراهيم عبد احلميدحممد) 2(
 .200ص  ، مرجع سابقوآخرون ، القريويت ،  يوسف) 3(
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 اليت احلركية املهارات على بصرياً  املعوقني األطفال بتدريب املنهاج يهتم أن جيب كما احلركي للنشاط
 .بنجاح البيئة يف التنقل على تساعدهم

 ويواجهون املشي مهارة إتقان يف يتأخرون الغالب يف جندهم عقلياً  املعوقني لألطفال بالنسبة أما
 استخدام تتطلب اليت باملهارات يتعلق فيما العضلي اجلهاز يف والتحكم احلركي االتزان يف صعوبات
 سبيل فعلى .الدقيقة احلركية باملهارات عادة إليها يشار واليت واألصابع اليد كعضالت الصغرية، العضالت

 بطيئة خطواته أن لوجدت آلخر مكان من يسري وهو متوسطة بدرجة عقلياً  معوقاً  طفالً  راقبت لو املثال
  )1(.التناسق إىل تفتقر العامة وحركته منتظمة وغري

 للرتبية برامج خالل من احلركية املهارات على التدريب إىل حاجة يف عقلياً  املعوقني األطفال فإن لذا
 .عليه والسيطرة اجلسم معرفة خالل من وذلك واملدرسية العائلية بيئتهم مع التوافق من متكنهم احلركية

 الباحثني، باهتمام مسعياً  املعوقني لألطفال احلركي النمو حيظ فلم مسعياً  املعوقني لألطفال وبالنسبة
 يف مبا عموماً  منوهم من حيد األطفال هؤالء لدى التواصل على القدرة عدم أن تبني أدلة فثمة حال أية وعلى
 أوضاع األطفال من الفئة هذه لدى الفراغ يف يةاجلسم األوضاع تكون فقد كذلك احلركي، النمو ذلك

 يتمتعون الذين األطفال منو عن سنتني أو سنة بواقع يقل عموماً  احلركي منوهم فإن ذلك على عالوة خاطئة،
 احلركية املهارات تنمية على تعمل احلركية للرتبية برامج توفري الضروري من كان هنا من )2(.عادي بسمع
  .مسعياً  املعوقني األطفال لدى

 يستفيدون إعاقتهم شدة عن النظر بغض املعوقني األطفال مجيع أن على اتفاق هناك فإن" وبذلك
 اليت املنظمة الرتبوية احلركية واخلربات األنشطة من جمموعة" Gا يقصد واليت )3(."احلركية الرتبية برامج من

 لـهذه الشائعة ا3االت وعلى لطفلل املتاحة األساسية احلركية االمكانات على أساسي بشكل تعتمد
 واالنفعالية والعقلية احلركية النواحي مجيع من للطفل واملتوازن املتكامل النمو حتقق واليت واملهارات احلركات

  )4(."احلركة طريق عن قدراته تدعيم إىل باإلضافة واالجتماعية

 املهارات على التدريب إىل اجةح يف املعوقني األطفال مجيع بأن القول ميكن سبق ما على وبناءً 
 التعلم عملية عليهم ستسهل اليت املهارات اكتساب على مساعدUم ميكن حىت مبكر وقت منذ احلركية
 .قدراUم به تسمح ما على بناء مستقلة حياة إىل ستقود واليت

                                          
 .90، ص سابقالرجع امل) 1(
 .41، ص مرجع سابقالسيد عبيد،  ماجدة) 2(
.283، ص يف الرتبية اخلاصة يف الطفولة املبكرة، مرجع سابقمقدمةاخلطيب ، مىن احلديدي، التدخل املبكر ، مجال) 3(
 .173، ص مرجع سابقاملال عبد اللـه ،  فيصل) 4(
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 -:اللغويـة المهارات على التدريـب -4
 عما التعبري على قادراً  فيها يكون مرحلة إىل طفلال يصل أن يعين الطفل، عند اللغوي االستعداد إن

 إىل يتأتى ال اللغوي االستعداد وهذا .شيء أي رؤيته أو مساعه عند وأفكار خواطر من نفسه يف جيول
 تطور وحىت والدته منذ واضحاً  تدرجاً  فيه الطفل يتدرج وإمنا .املراحل من مرحلة ويف واحدة دفعة الطفل
  )G.)1ا مير ليتا املختلفة حياته مراحل

 هذا مبكر، وقت منذ عليها والتدريب اللغوية املهارات اكتساب إىل حاجة يف الطفل فإن لذا
 اللغوي، بالنمو وثيقاً  ارتباطاً  يرتبط السليم التفكري أن ، أثبتت قد ةالسيكولوجي البحوث أن إىل باإلضافة
 ا3ردة واملفاهيم احلسية املفاهيم تكوين سهلت فاللغة أفكاره، عن التعبري يف للغة الطفل استخدام وحبسن
  )2(.ونتائجها املثريات لتعميمات احلدود وتضع

 أساسية وسيلة اللغة تعد حيث اجتماعية أمهية لـه اللغوية املهارات اكتساب فإن ذلك جانب وإىل
 النمو يعتمد ولذا اآلخرين، وفهم الذات عن التعبري يف وخباصة االجتماعي، االتصال وسائل من

 .االجتماعي االتصال هذا يف األوىل الوسيلة اللغة تعدو  اللغة، على االجتماعي

 عديدة أمور هناك أن إال املبكرة الطفولة مرحلة يف وخاصة اللغوية املهارات اكتساب أمهية وبرغم
 عوائق كوني ما ومنها عندهم، اللغوي التأخر يف سبباً  وتكون ، األطفال عند اللغوي النمو يف عوائق تشكل
 النمو تأجيل يف سبباً  العقلي التأخر يكون وقد سليماً، تعبرياً  نفسه يف يدور عما التعبري عن الطفل تعوق

 الطفل يستعملـه الذي اللغوي الرتكيب طبيعة على تؤثر خاصة جسمية عيوب وهناك توقفه، أو اللغوي
 الطفل عند اللغوي التقدم تعوق اليت عاليةاالنف باالضطرابات ترتبط أخرى أمور وهناك املتاعب، لـه وتسبب

 كي حياته يف لـه تسنح اليت الفرص من اإلفادة يف كعائق تعمل اليت البيئية العوامل بعض إىل باإلضافة
  )3(.ويتعلمها اللغة يسمع

 اللغوية للمهارات الروضة أطفال بعض إتقان أمام عثرة حجر تقف اإلعاقة أن يتضح سبق ومما
 تصميم إىل حاجة يف فإ�م لذا توقفه، أو عندهم اللغوي النمو تأخر يف يتسبب قد مما ملرحلةا بتلك اخلاصة
 الربامج هذه تتناسب حبيث اآلخرين مع التواصل وأساليب اللغوية املهارات تعلم من متكنهم تربوية برامج

 .ودرجتها اإلعاقة طبيعة مع

 -:االجتماعيـة المهارات على التدريـب-5

                                          
 .137، ص)1998دار الشروق، : عمان: األردن ( األطفال عندتنمية االستعداد اللغوي الفتاح أبو معال،  عبد )1(
.163-162ص ص ،سابقمرجع قناوي، الطفل تنشئته وحاجاته،هدى) 2(
 .137، ص  ، مرجع سابق الفتاح أبو معال عبد )3(
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 درجة إىل الطفل عليها يتدرب اجتماعياً  مقبولة وسلوكيات عادات االجتماعية راتباملها يقصد
 مواقف خالل من األطفال بني مشاركة عملية يعد الذي االجتماعي التفاعل خالل من والتمكن اإلتقان
  )1(.اآلخرين مع ناجحة عالقات إقامة يف تفيده أن شأ�ا من واليت اليومية احلياة

 يُقصد اليت االجتماعية التنشئة عملية خالل من االجتماعية املهارات يكتسب الطفل فإن وبذلك
 واجلماعات األفراد مع تفاعلـه خالل الطفل لـها يتعرض اليت واالكتساب والتغيري التشكيل عمليات Gا

 التكيف على قادر اجتماعي كائن إىل بيولوجي كائن من فتحول .إليه ينتمي الذي ا3تمع ومؤسسات
 ضمن االجتماعي التفاعل على قادرة شخصية تكوين أجل من ا3تمع Gا يقوم تربوية عملية وهي ،نتاجواإل

 بطيئة عملية وهي ، االجتماعية العالقات إطار يف الفكري االستقالل حتقيق على وقادرة .الثقايف اإلطار
  )2(".االجتماعية شخصيته الفرد خاللـها من يكتسب

 اجتماعية تنشئة خالل من االجتماعية املهارات اكتساب إىل حاجة يف العادي الطفل كان وإذا
 املهارات اكتساب إن حيث إحلاحاً  أكثر املهارات تلك اكتساب إىل حاجته املعوق الطفل فإن سليمة

 املهارات هذه تساعد حيث املعوق الطفل على وصحياً  بل واجتماعياً  تربوياً  عظمى بفوائد يعود االجتماعية
 يتمكن طريقها وعن غريه، ومع نفسه مع التكيف على تساعده بذلك وهي با3تمع، الطفل دمج على

 والرضا بالتقدير وإحساسه بنفسه ثقته إىل يؤدي ما وذلك ، اآلخرين مع طيبة عالقات تكوين من الطفل
  .الذات عن

 اكتساب يف عوباتص يواجه ما كثرياً  أنه إال االجتماعية للمهارات املعوق الطفل إتقان أمهية ومع
 أثر لـها يكون قد األطفال على خاصة قيوداً  اإلعاقات تفرض ما كثرياً  حيث إعاقته بسبب املهارات هذه
 كالسلوك السلبية والسلوكيات املشكالت من العديد عليه يرتتب مما .االجتماعية مهاراUم تطور على كبري

 توافقهم إمكانية وبني بينهم حيول ما وهو للمجتمع، املضادة والسلوكيات السلوكية، واالحنرافات العدواين
 مما العاديني األقران جانب من والرفض التقبل، عدم مثل اخلطرية اآلثار من العديد إىل ويؤدي العاديني، مع

 للعزلة عرضة أكثر وجيعلـهم احمليطة البيئة مع اجتماعية عالقات يف واالخنراط التفاعل فرص من يقلل
  )3(.السلوكية حنرافاتواال االجتماعية

                                          
طفـــال بعـــض األنشـــطة املتنوعـــة، علـــى تنميـــة املهـــارات االجتماعيـــة لأل ألداءفاعليـــة برنـــامج تـــدرييب مقـــرتح  " طـــه خبـــش، أمـــرية) 1(

     ، 2001 ينـــاير، ) 19(،ا لعـــدد ) 10(، الســـنة )قطـــر(، جملـــة البحـــوث الرتبويـــة، " القـــابلني للـــتعلم عقليـــاً قني ااملعـــ
 .221ص 

.16، ص) 2001دار صفاء ، : عمان: األردن (للطفلالتنشئة االجتماعية الشناوي وآخرون، حممد) 2(
 .219، ص مرجع سابقطه خبش،  أمرية )3(
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 بصفة األطفال برياض تربيته وبرامج عامة بصفة املعوق الطفل تربية برامج على ينبغي كان هنا من
- :التالية لألسباب وذلك األطفال هؤالء لدى االجتماعية املهارات بتطوير كبرياً  اهتماماً  تويل أن خاصة،

)1( 

 وبنسب خمتلفة بأشكال اإلعاقة فئات مجيع لدى تظهر االجتماعي السلوك يف العجز مظاهر إن-1
 .متفاوتة

 . فعال تدخل دون شدة يزداد أن لـه يتوقع االجتماعية املهارات يف العجز إن-2
 املهارات من ذلك وغري واللغوي املعريف النمو على سلباً  يؤثر االجتماعية باملهارات الطفل متتع عدم إن-3

 .الضرورية
 فهو املستقبلي للنمو مطمئن غري مؤشر مبثابة يعمل الطفولة رحلةم يف االجتماعي النمو اضطراب إن-4

 .الالحقة العمرية املراحل يف تكيفية مشكالت حدوث احتماالت يعين ما غالباً 
 

 -: املعوق الطفل بأسرة تتصل متطلبات : ثانياً  
 احلضن هي ةفاألسر  خطاها، ترعى أسرة بال سوية طفولة فال لذا ؛ متالزمان لفظان والطفولة األسرة

 وتتحدد بل االجتماعي، التطبيع أصول فيه وتوضع اإلنسانية الشخصية بذور فيه تنمو الذي االجتماعي
 يتشكل كذلك األم، رحم يف للجنني البيولوجي الوجود يتشكل فكما لإلنسان، اإلنسانية الطبيعة فيه

 )2(.وحضنها األسرة رحم يف للطفل االجتماعي الوجود

 طفلـهما إىل ينظران فالوالدان جيدة، بصحةٍ  عادياً  طفلـها يكون أن تريد أسرة كل فإن احلقيقة ويف
 يرضى ال وإمنا فحسب، ذلك ليس معوقاً  طفلـه يكون أن يريد أحد فال .لـهما وامتداد منهما جزء أنه على

 فال لذا .وسيماً و  وقوياً  ذكياً  يكون أن لطفلـه يريد إنه . األطفال من كغريه عادي طفل جمرد طفلـه يكون نأ
 مروعة مأساة وتشكل وتوقعاUما آمالـهما تنسف الوالدين، لكيان عنيفة صفعة اإلعاقة تكون أن يف غرابة

 أن هو الطبيعي ولكن معوقاًن ابنه يكون بان القبول يستطيع الذي ذلك حقاً  نادر إلنسان وأنه لـهما،
 .حقيقية أزمة وتشكل نفسية فعل ردود اإلعاقة ُحتدث

 مواجهة عليه يصعب حيث ، االتزان بعدم شعوره إىل تؤدي ما ألزمة الفرد تعرض أن به املسلم ومن
 يعينه مبا متده خارجية قوى توافر ضرورة عن تعرب اليت احلاجة تنشأ حينئذ .عليه يؤثر الذي املوقف متطلبات

 مصادر طبيعة حسب وكيفاً  كماً  ختتلف احلاجة شدة فإن شك وال .عليها والتغلب أزمته مواجهة على

                                          
.306، ص مرجع سابقاخلاصة،الرتبيةطيب ، مىن احلديدي، املدخل إىل اخلمجال) 1(
 .1، ص) 1970مكتبة األجنلو املصرية ، : القاهرة(األول  اجلزء، علم النفس االجتماعي الرتبويعثمان،  سيد) 2(
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 املعوق باالبن يتعلق ألنه والقاسي الشديد النوع من يعد هنا األزمة مصدر إن وحيث ووحدUا، األزمة
 التكيف وحماولة االتزان، استعادة على تعينهم اليت اخلارجية املساعدات إىل األمور أولياء حاجة تزداد لذلك

 اخلدمات لتقدمي ضرورة واحتياجاUم الوالدين اماتاهتم معرفة تعد مث ومن .املعوق االبن وجود ظل يف
  )1(.السليمة الرتبية ابنهم تربية على يعينهم الذي الفعال والدعم املناسبة

 تلك هي Gا القيام ملعوقنيا األطفال مع العاملني من يتوقع اليت الرئيسية املهام إحدى إن" حيث
 الربامج تقدمي وبالتايل خاص بوجه الوالدين تياجاتاح وحتديد عام بوجه األسري الوضع بدراسة املرتبطة

 حيث املعوق طفلـها تربية يف أثر من لألسرة ما إىل ذلك ويعود )2(."احلاجات تلك لتلبية الالزمة واخلدمات
 تكون واخلدمات الربامج أن على اخلاصة الرتبية ميدان يف االختصاصيني أوساط بني الرأي يف إمجاع مثة إن

 لألسرة اإلجيابية االجتاهات ويطور يدعم حنو على تقدم عندما ألسرته أو للطفل بالنسبة سواء فاعلية أكثر
 . )3( وأولوياUا احتياجاUا ويليب لديها القوة ومواطن

 والعمل معرفتها جيب خاصة حاجات أيضاً  لوالديه فإن خاصة حاجات املعوق للطفل أن فكما
 فاعلني معلمني منهما جتعل أن شأ�ا من اليت املهارات ساGماإك يف املساعدة تقدمي Gدف تلبيتها على

  )4(.املعوق لطفلـهما

 الدول يف املعوقني األطفال أسر عن حمدودة معلومات إال تتوفر ال" أنه من الرغم علىو  عليه وبناء
 رياض رحلةمب املعوق الطفل تربية متطلبات أهم استعراض حتاول سوف احلالية الدراسة أن إال )5(."العربية

 -:التالية النقاط يف أمهها حصر ميكن واليت بأسرته املتصلة و األطفال
 .والصحي الغذائي التثقيف توفري-1
 .الالزمة املعلومات توفري-2
 .املادي الدعم توفري-3
 .والتوجيه اإلرشاد توفري-4
  .للطفل املقدمة الرتبوية الربامج يف األسرة مشاركة على العمل-6

                                          
عــوقني ملواجهــة الضــغوط احتياجــات أوليــاء أمــور األطفــال امل دراســة" العزيــز الســيد الشــخص، زيــدان أمحــد الســرطاوي،  عبــد) 1(

، ع. م . بـــ ج  وتوصــيات املــؤمتر القــومي الســابع الحتــاد رعايــة الفئــات اخلاصــة واملعــوقني ودراســاتحبــوث ، "النفســية
 .56، ص1998ديسمرب : الثاين، القاهرة ا3لد

 .157ص ،   ، مرجع سابق، مقدمة يف اإلعاقة السمعية اخلطيبمجال  )2(
 .3، ص  على األسرة ، مرجع سابق الطفل، تأثري إعاقة ديدي اخلطيب ، مىن احل مجال )3(
.274، ص )1992إشراق للنشر والتوزيع، : عمان: األردن (،تعديل سلوك األطفال املعوقنياخلطيب ، مجال) 4(
 .42، ص قمرجع ساب يف الطفولة املبكرة، اخلاصةيف الرتبية  مقدمة –اخلطيب ، مىن احلديدي، التدخل املبكر  مجال) 5(
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 -: يلي فيما السابقة النقاط التفصيل من ءبشي باحثال ويتناول

11

 وأسهل، أجدى وتنشئته الطفل تربية كانت كلما وقوية، سليمة البنية كانت كلما أنه املعلوم من
 الظروف مع السريع التكيف حسن من سيمتلكه مبا لديه، الالزمة واملعرفة اخلربة ملدارك السريع للتطور نظراً 

 الطبع لنمو الـهام الركن هي الصحة إن .وإرشادات أوامر من إليه سيصدر ما لكل تقبلـه إىل إضافة ، الطارئة
  )1(.الذاتية واملؤهالت املواهب وتطوير حتمل على والقدرة الذاتية املبادرة وتطور السليم

 من كفايتهم أخذ عدم مع .متزنة غريو  فقرية تغذية يتغذون املعوقني األطفال معظم ألن ونظراً 
 عليم تظهر كما الطبيعية املعدالت من أقل اجلسمي منوهم أن جند لذا ونوعاً، كماً  الغذائية االحتياجات

 يؤدي الوقاية أغذية من كفايتهم عدم أن إىل باإلضافة هذا املختلفة، بدرجاUا التغذية سوء وأمراض أعراض
 الكسور أو للجروح التئام سوء مع املعدية باألمراض العدوى كثريي دهمجن لـهذا املناعة، جهاز ضعف إىل

 الطفل أن جانب إىل هذا )2(. ذلك غري وإىل  ...والكسل احليوية وعدم النحافة أو السمنة حاالت وانتشار
  )3(.رىاألخ العضوية األمراض من كثري املعتاد يف تصاحبها إذ مبفردها اإلعاقة حالة يعاين ما نادراً  املعوق

 الذين األطفال أن اتضح فقد كبرية، وصحية غذائية رعاية إىل حيتاج املعوق الطفل فإن عليه وبناء
 أحسن ويتعلمون أفضل بصحة ويصبحون أفضل بشكل يتغذون منتظم بشكل وانتباه رعاية على حيصلون

 التغذية وسوء للمرض ضةعر  أكثر املهملني األطفال فإن .االهتمام هذا مبثل حيظون ال الذين األطفال من
 صحية رعاية تقدم كيف وتعلمها لألسر لدعم تقدما اليت الربامج فإن ولذلك .للتعلم ودافعية قدرة اقل وهم
 االستعداد تطوير على األطفال هؤالء تساعد برامج هي املعوقني لألطفال املعريف النمو وتستثري ثابتة

  )4(.وا3تمع املدرسة يف البناءة للمشاركة

 لـهذه ملا ُملحة، حاجة والغذائي الصحي التثقيف برامج إىل املعوق الطفل أسرة حاجة فإن هنا منو 
 هذه تقدمي ضرورة من ويزيد حياته مستقبل ويف الراهن الوقت يف املعوق الطفل صحة على تأثري من الربامج
 ليس وتغذيتهم املعوقني األطفال رعاية على القائمات األمهات معظم إن .املعوق الطفل ألسرة الربامج

                                          
 .8-7ص ص  ،مرجع سابقستودينيكني ، . يا . م) 1(
 .230، ص مرجع سابقسعيد عبد اللـه،  نيلإيف) 2(
.41، ص ، مرجع سابقإبراهيم عبد احلميد حممد)3(
 .26، ص مرجع سابق يف الطفولة املبكرة، اخلاصةيف الرتبية  مقدمة–اخلطيب، مىن احلديدي ، التدخل املبكر  مجال) 4(
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 الغذائية املفاهيم النتشار باإلضافة الوجبات، ختطيط أو املتكاملة الغذائية الثقافة من قدر أدىن لديهن
  )1(.خاطئة غذائية عادات وممارستهن لسلوكهن تؤدي واليت اخلاطئة

22

 فلـه لآلخرين، بالنسبة غريباً  يصبح مث ومن ، أقرانه عن خمتلفاً  الطفل جيعل اإلعاقة وجود إن
 للتعرف ملحة حاجة لديهم تصبح وبالتايل األمور، ألولياء مألوفة غري تبدو قد وسلوكيات معينة، خصائص

 بتوافر إال ذلك يتأتى وال معه، التعامل وكيفية اخلاصة، وحاجاته منوه، وطبيعة الطفل، هذا خصائص على
 يف لـهم تقدم معلومات إىل اآلباء حيتاج حيث )2(.املوضوعات هذه حول األمور ألولياء بةاملناس املعلومات

 عليهم يصعب ختصصية اصطالحات شكل يف وليس يفهموها أن ميكنهم عبارات ويف دقيقة واضحة صورة
 .منها واالستفادة فهمها

 يبحثون قد اآلباء هؤالء فإن لآلباء ودقيقة مناسبة معلومات إعطاء عدم املتخصصون واصل إذا أما
 حالة عن خاطئة تصورات حتمل دقيقة وغري قدمية معلومات على بذلك يقعون وقد بأنفسهم املعلومات عن

  )3(.اإلمكان بقدر مبكر وقت يف دقيقة مبعلومات يزودوا أن إىل اآلباء حيتاج لذا ، طفلـهم

 )4( -: يلي فيما عوقامل الطفل والدا إليها حيتاج اليت املعلومات أهم إجياز وميكن

 إىل حباجة ليس ومها طفلـهما منها يعاين اليت للمشكلة وكامل واضح تفسري إىل حباجة الوالدان-1
 ذاUا املشكلة من يعانون الذين األطفال أوضاع يعرفا أن إىل حباجة ولكنهما فحسب عام تشخيص
 .وفاعليتها تقدم اليت واخلدمات

 اإلعاقة كانت إذا يعرفا أن إىل حباجة أ�ما . كبرياً  اهتماماً  عاقةاإل أسباب املعوق الطفل والدا يويل-2
 .حمددة بيئية أو جينية بعوامل أو Gما تتصل عوامل إىل تعود

 الذين األشخاص أو وباجلهات الطفل إعاقة بتشخيص االهتمام من كبرياً  قدراً  أيضاً  الوالدان يبدي-3
 .كلـه لذلك املادية وبالتكلفة يستخدمو�ا ليتا واألدوات وباألساليب التشخيص بعملية يقومون

 يتعلق فيما املستقبل خيبؤه ما معرفة يودان ولكنهما فقط للطفل احلايل بالوضع يهتمان ال الوالدين أن-4
 ).واجتماعياً  وانفعالياً  وحركياً  معرفياً ( الطفل بنمو

 حباجة أ�ما املناسبة، عالجيةوال الرتبوية اخلدمات على املعوق طفلـهما حيصل أن على الوالدان حيرص-5
 سيتم اليت واألدوات األساليب هي وما سيعلمه؟ الذي ومن طفلـهما؟ سيتعلم ماذا يعرفا أن إىل

                                          
 .130، ص ، مرجع سابقسعيد عبد اللـه  إيفلني )1(
 .78، ص  مرجع سابق السرطاوي،العزيز السيد الشخص ، زيدان أمحد  عبد )2(
.376ص ، ، مرجع سابقالشناوي ، التخلف العقليحمروسحممد )3(
 .279، ص  مرجع سابق،  املعوقنياخلطيب، تعديل سلوك األطفال  مجال) 4(
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 ملساعدة البيت يف Gا القيام عليهما اليت األدوار على يتعرفا أن إىل حباجة أ�ما كما استخدامها؟
  .املنشودة األهداف حتقيق على الروضة

 أن إال إعاقته وطبيعة املعوق طفلـهما عن املعلومات من كثري إىل املاسة لوالدينا حاجة وبرغم
 .الطفل رعاية يف منها لالستفادة املختصني إىل يقدماها أن ميكن واليت عنه كثرية معلومات أيضاً  لديهما

 . املعوق طفلـها تربية ومؤسسات األسرة بني التواصل ضرورة يدعم وهذا

33

 فإن الضرورية، احلاجات ملواجهة مالئم غري توزيعاً  ا3تمع يف الدخل مصادر توزيع يكون عندما
 ويرتتب .املعوق فلـهالط متاحة تكون رمبا اليت اخلدمات أعباء حتمل عن عاجزة نفسها جتد األسر بعض
 فيه تنفق الذي الوقت يف الالزمة، اخلدمات على احلصول دون لسنوات األسر بعض تبقى أن ذلك على
 فإن الوقت ومبرور .أفضل نوعية من خدمات على احلصول أجل من واملال الوقت من الكثري أخرى أسر

  )1(.سوءاً  تزداد بسهولة حلـها ميكن كان اليت أو جتنبها، املمكن من كان اليت املشكالت بعض

 هذه مثن متلك ال أل�ا عوقامل لطفلـها املناسبة اخلدمات على األسر بعض حصول عدم ويعترب
 أكرب الفقر ميثل كما املدرسة قبل فيما املعوق الطفل تربية على تؤثر اليت املشكالت أكرب من اخلدمات

 عديدة مبصاعب يرتبط فالفقر .املعوقني األطفال أسر مع تعاو�م يف اخلاصة الرتبية معلمو يواجهها صعوبة
 دون وحتول اآلباء مشاغل على تستحوذ ..)التنقل ومشاكل ةالصحي واحلالة السكن وظروف البطالة( مثل

 اليت األخرى العديدة املشاكل مجلة من مشكلة إال إليهم بالنسبة متثل ال اليت لإلعاقة كافياً  اهتماماً  آالئهم
  )2(.احلياة يف يواجهو�ا

 بالنسبة اجاتاالحتي أهم من املادي الدعم إىل املعوقني األطفال أمور أولياء حاجة كانت لذلك
 املرتبة املادية االحتياجات احتلت فقد املوضوع، هذا تناولت اليت الدراسات إحدى أكدته ما وهذا .لـهم

 أمر بأنه ذلك الدراسة فسرت وقد األخرى، االحتياجات بني من األمور ألولياء أمهيتها حيث من األعلى
 أمهيتها رغم( فحسب املالية األمور على تقتصر ال املادية االحتياجات أن االعتبار يف ُأِخذَ  إذا منطقي

 العامة اخلدمات يف املميزات وبعض الرتوحيية، واخلدمات الطبية، اخلدمات لتشمل متتد بل )لـهم القصوى
 نظراً  خاصة، وللمعوقني عامة ا3تمع ألبناء األمهية من مرتفعة درجة على أمور وكلـها املواصالت، مثل

 مما باملعوقني، اخلاصة والرتويح الرتفيه أماكن توافر وعدم الطبية، الرعاية إىل ملستمرا املعوق الطفل الحتياج

                                          
، مرجـــع ســـابق ة والتطبيـــق،يـــالنظر -اإلعاقـــة ورعايـــة املعـــوقني ســـيكولوجيةالـــرحيم، قضـــايا ومشـــكالت يف  الســـيد عبـــد فتحـــي) 1(

.210ص
 .158، ص مرجع سابق اخلاصة وأسر األطفال املعوقني الرتبيةالنصراوي، التعاون بني معلمي مراكز  مصطفى )2(
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 من كغريهم األطفال لـهؤالء جداً  مهم حق لتوفري احتياجاUم مقدمة يف يضعو�ا األمور أولياء جعل
  )1(.العاديني األطفال

44

 يف عليه سيكون ما على القلق دون عادية بصورة يرعيانه الوالدين فإن األسرة يف طفل يولد عندما
 من سبقه من مثل مثلـه احلياة يف العادي مكانه سيأخذ وبالتايل طبيعي شيء كل أن باعتبار املستقبل،
 الطفل هذا مستقبل على بينص اهتمامهم وكل الشاغل شغلـهم جند معوق طفل يولد عندما أما األطفال،

 مؤشراً  يعترب الذي احلاضر هذا الطفل لـهذا بالنسبة وأثره احلاضر أمهية غافلني مستقبالً  عليه سيكون وما
 واالرتباك واالضطراب بالصدمة تشعر قد معوق طفلـها أن تعلم عندما األسرة أن أي لـه، وحمدداً  للمستقبل

 .املعوق لطفلـها هارعايت على تؤثر اليت النفسية املشاعر من ذلك غري إىل ...

 على قدرUما من حيد الذي األمر الوالدين لدى خمتلفة نفسية فعل ردود العادة يف حتدث فاإلعاقة
  )2(.به والعناية املعوق الطفل تربية

 فاإلعاقة واألخوات اإلخوان إىل متتد قد ولكنها فحسب الوالدين على اإلعاقة تأثريات تقتصر وال
 قد عديدة عوامل فثمة .لديهم خمتلفة تكيفية مشكالت إىل تقود قد وهي سرةاأل أفراد مجيع خربة تغري

 مسئولية حتمل العوامل هذه أهم ومن .املعوق الطفل أخوة لدى نفسية صعوبات حمدثة بينها فيما تتفاعل
 وخاصة واخلوف بالذنب اإلحساس ورمبا واالستياء بالغضب شعور على ينطوي قد وذلك املعوق أخوهم

  )3(.لذلك الكايف االستعداد لديهم يكون أن قبل املسئولية حتمل على األخوة اإلعاقة حالة متأرغ إذا

 عن فيها الطفل يعيش اليت البيئية الظروف حتسني على يتوقف اخلاصة الرتبية برامج جناح ألن ونظراً 
 وتشجيعهما معه، التعامل كيفية على وتدريبهما منوه، ومطالب خبصائصه، وتبصريمها والديه إرشاد طريق
 اخلربات تعليمه ويف معه، التعامل يف املهارات وإكساGما األسرة يف لرعايته دافعيتهما وتنمية تقبلـه على

 الطفل تنمية يف تسهم اليت واملهارات اخلربات من وغريها االجتماعية والسلوكيات احلركية، واملهارات املعرفية
 يعوق الذي الثقايف احلرمان من وحتميه والروحية، واالجتماعية فسيةوالن والعقلية اجلسمية النواحي مجيع من
 من التحول احلديثة اخلاصة الرتبية يف البارزة السمات من أصبح فقد لذا .واالجتماعي والنفسي العقلي منوه

 بيئتهو  الطفل على يركز الذي البيئي النموذج إىل وحاجاته، الطفل على يركز الذي الرعاية يف الطيب النموذج

                                          
 .78،  77ص ص ،  مرجع سابق ،العزيز السيد الشخص، زيدان أمحد السرطاوي  عبد )1(
نظــرة -نــدوة دور األســرة يف رعايــة وتنميــة الطفــل، " رعايــة الطفــل املعــوق يفدور األســرة وا3تمــع " عبــد الكــرمي اليــافعي،  مــىن )2(

.145م ، ص 2000ا3لس األعلى للطفولة، أبريلالشارقة،، مستقبلية
 .148، ص)1998الفكر ، دار : عمان: األردن ( مقدمة يف اإلعاقة السمعيةاخلطيب ،  مجال )3(
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 من وغريمها املعوق الطفل والدي بإرشاد االهتمام كان هنا من Gا، ويتأثر معها، ويتفاعل فيها يعيش اليت
  )1(.حياته يف املهمني

 إال معوقني، أو أسوياء كانوا سواء األطفال، لكل السليم للنمو ضروري لألسرة الداخلي فالتماسك
 حياته، من األوىل الفرتة يف خاصة األسرة مساعدة على السوي الطفل من أكثر يعتمد املعوق الطفل أن

 أنه إال األطفال كل لدى والسعادة بالطمأنينة شعورال إدخال يف كبرياً  دوراً  األسري التماسك ويلعب
  )2(.واالستقرار باألمن للشعور وامللحة العميقة حلاجاUم املعوقني األطفال لدى خاصة أمهية يكتسي

 زيادة املعوق الطفل يسبب حيث متعددة مشكالت باستمرار تواجه املعوق لالطف أسرة كانت وملا
 آباء يعرفون وال املعوقني، باألطفال خربة ذو الوالدين أحد يكون ما فنادراً  الزوجني، بني والنزاع الفوضى من

 أو بعلم ةمناسب بأعمال للقيام طاقتهم فوق سيكون ما غالباً  كفاحاً  يكافحون إ�م آخرين، معوقني ألطفال
 طفل حيركه الزوجي التوافق عدم إن البعض، بعضهم إىل البائسة مشاعرهم كذلك ينقلوا وقد علم، بدون

  )3(.بأكملـه الزواج على هذا التوافق عدم ويؤثر معوق،

 ملساعدUا املتخصصني جانب من املهين التدخل من نوع إىل حاجة يف املعوق الطفل أسرة فإن لذا
 الطفل تربية يف بدورها القيام من لتتمكن منها يعاين اليت اإلعاقة وحنو الطفل حنو السلبية ااجتاهاU ولتعديل

 .التكيف على بقدرته وال الطفل بنفسية يضر ال حنو على

 بأنه املعوقني رعاية جمال يف به ويقصد األسري باإلرشاد املهين التدخل من النوع هذا ويسمى
 أفراد وتعليم تدريب Gدف الوالدين سيما ال املعوق الطفل ألسرة تقدم يتال العلمية التوجيهات من جمموعة"

 معوق طفل وجود على املرتتبة مشكالUا مواجهة يف تساعدها اليت واخلربات املهارات اكتساب على األسرة
 وسائلال كل وباستخدام بتأهيلـه يتعلق ما أو الطفل لـهذا االجتماعية بالتنشئة منها يتعلق ما سواء لديها

 ممكنة استفادة أقصى املعوق الطفل يبلغ حىت اإلعاقة على املرتتبة اآلثار لتقليل إتاحتها ميكن اليت أو املتاحة
 الطفل أسرة رشادإو  توجيه يف واألهلية الرمسية ا3تمع مؤسسات دور أمهية على يؤكد وهذا )4(".قدراته من

 . املعوق

                                          
 .233-232ص ص ) 1996دار القلم ، : الكويت( مرجع يف علم التخلف العقليإبراهيم مرسي،  كمال) 1(
املنظمـة : تـونس ( ا3لـة العربيـة للرتبيـةاخلاصـة وأسـر األطفـال املعـوقني،  الرتبيـةالنصراوي، التعـاون بـني معلمـي مراكـز  مصطفى) 2(

 .159، ص 1991، يونيه )1(، العدد ) 11(، ا3لد ) والعلومللرتبية والثقافة  العربية
دار : القـاهرة(، ترمجـة عـادل عـز الـدين األشـول الطفـل األصـم وأسـرته-صـمتإ�ـم ينمـون يف منـدل، ماكـاي فرينـون،  أيوجني) 3(

 .42ص، )1977العلم، 
: القــاهرة ("جملــة معوقــات الطفولــةعــوقني ، يف رعايــة األطفــال املاألســريدور اإلرشــاد "منصــور حممــد عبــد العــال،ســالمة) 4(

 .169-168، ص ص 1997العدد السادس ، يونية ) جبامعة األزهر الطفولةمركز إعاقات 
:
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 بني ثنائية عالقة على نسبياً، متأخر وقت حىت تقوم وتعليمهم املعوقني الطفل رعاية عمليات كانت
 اليت التعليمية اخلدمات تقدمي يف خمتص ومريب ناحية من املعوقني األطفال من جمموعة أو معوق طفل

 عامة، بصفة املعوقني األطفال ألسر يكن مل الثنائي، ورالتص لـهذا وتبعاً  أخرى، ناحية من اإلعاقة تستوجبها
 واملراكز الرعاية دور يرتادون الذين أبنائهم تعليم يف يذكر كبري دور خاصة بصفة أمورهم وألولياء

 والتعليمية والنفسية الصحية اخلدمات أن منطق من يتم األمور أولياء إشراك عدم وكان .املتخصصة
 وخربة تأهيل لـه كان من إال أدائها على يقدر وال دقيقاً  ختصصاً  تتطلب املعوق طفللل تقدم اليت والتأهيلية

 عن أولية وإرشادات معلومات تقدمي على-احلاالت أحسن يف-قاصرًا األسرة تدخل فظل ا3االت، هذه يف
 تكاد، أو رفنيالط بني العالقة تنقطع مث النفسي، األخصائي أو املختص املريب أو الطبيب إىل املعوق طفلـها
 دخل ال ضيق اختصاص موضوع العتباره وذلك الرتبوي الربنامج تطبيق عند األسرة على االعتماد ويقل

  )1(.فيه لألسرة

 رياض مرحلة يف وخاصة املعوق الطفل رعاية جمال يف العاملني لدى أظهرت األخرية السنوات ولكن
 وتقوميها وتنفيذها الرتبوية الربامج وضع يف األمور أولياءو  األسر مع التعاون بضرورة متنامياً  شعوراً  األطفال

  -:أمهها من عديدة ألسباب وذلك

 ال حيث ، الرتبوية العملية لنجاح األمور ألزم من املعوق الطفل تربية يف الروضة مع األسرة تعاون يعد-1
 تعليم يف الوالدين قبل من فعال تأثري وجود مع إال املعوقني لألطفال برنامج أي االعتبار يف يؤخذ

 املدرسة قبل فيما املعوق الطفل تربية بربامج املتعلق الرتبوي األدب يف عديدة أمثلة وهناك .أبنائهم
 على أبناءهم حيصل الربامج، هذه يف مباشر وبشكل يشاركون الذين املعوقني األطفال آباء أن تقرتح
 الربنامج لنفس خيضعون الذين ألطفالا حيققه مما والطويل القصري املدى على أفضل وتقدم نتائج
  )2(.الوالدين مشاركة دون ولكن

 أن كما إليها اآلخرون اآلباء حيتاج ال تعليمية مهارات اكتساب إىل حيتاجون املعوقني األطفال آباء إن-2
 ملساعدة كافية بالضرورة ليست بقيمتها، شك ال واليت اآلخرين األطفال تنشئة يف واملعرفة اخلربة
  )3(.النمو على املعوق الطفل

                                          
املنظمـة العربيـة : تـونس( ا3لـة العربيـة للرتبيـة، "اخلاصـة مـع أسـر املعـوقني الرتبيـةتعـاون مراكـز " حسن الزوبعـي وآخـرون،  عريين) 1(

 .152، ص1991، يونيه ) 1(العدد ) 11(ا3لد ) والعلوم والثقافة للرتبية
، عــدد )عمــان: األردن (، جملــة الرتبيــة اجلديــدة، " مــن منظــور عــاملي وعــائالUمنظــرة عامــة لألطفــال املعــوقني "  متلــر ،  بيــرت) 2(

.86-85، ص ص 1994، يونيو ) 54(خاص 
 .86-85، ص ص  سابقالرجع امل) 3(
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 واجتاهاته وعاداته وقدراته املعوق الطفل شخصية جوانب من عدد حتديد يف واملرجع املنطلق هي األسرة-3
 على الرتبوية الربامج لوضع منها مناص ال واليت بسهولة، عنها الكشف لالختصاص ميكن ال اليت

 أولياء يقدمها اليت فاملعلومات هوإمكانات املعوق الطفل حاجات االعتبار يف تأخذ سليمة، أسس
 والطرائق األهداف ضبط يف كبري حد إىل وتساعد جداً، مثينة اجلوانب هذه كل بشأن األمور

  )1(.املختصني قبل من استغاللـها ُأحِسنَ  إن الرتبوية، والوسائل

 اليت يئاتالب مع قرب عن العمل خالل من إال حتقيقه ميكن ال األطفال مجيع لدى والتعلم النمو إن-4
 ما إذا فعالية أكثر يكونون املختصني فإن لذلك للطفل األقرب هم اآلباء وألن الطفل، فيها يعيش

  )2(.أبنائهم مساعدة Gدف اآلباء مساعدة استطاعوا

 الالزمة املهارات يتعلموا أن اآلباء يستطيع حيث الطفل، تعلم معدل من ُتسرع اآلباء مشاركة إن-5
 )3(.إيقافها أو املناسبة غري االستجابات من واحلد املناسبة جاباتاالست األطفال لتعليم

 الدالئل أقل عن والبحث املعوق ابنها على الرتبوية الربامج آثار معرفة إىل يسعى من أول هي األسرة-6
 تدخل أن منها وتتوقع الربامج، هذه من الكثري تنتظر أل�ا وذلك وتعليمياً، سلوكياً  تطوره تفيد اليت
 كبري دور-الذايت طابعها رغم-األسرة ملالحظات كان هنا، ومن .تعلمه مستوى على سريعة اتتغيري 

 بني املقارنة بفضل تعديلـه أو تصحيحه أو االختصاص أصحاب به يقوم الذي التقومي إثراء يف
 لربنامجا يف النظر إعادة إىل األمر �اية يف يؤدي وهذا البيت، يف وسلوكياته الروضة يف الطفل سلوكيات

 اجلدوى من مزيداً  إكسابه إىل أي تقدم، من حققه ما ضوء يف طفل كل استعدادات مع تكييفه إىل أو
 )4(.والفاعلية

 الرتبوية الربامج من املعوق ابنها جانب إىل املستفيد الطرف هي األسرة ألن ونظراً  سبق ملا ونتيجة
 .عليها والتدرب لربامجا هذه تنفيذ يف للمشاركة ماسة حاجتها فإن لـه، املقدمة

 املعوق، طفلـهما مع التفاعل أمناط تغيري على يساعدمها لـه خمطط تعليمي نظام إىل حباجة فالوالدين
 من فذلك الطفل، لرعاية الناجحة وغري الناجحة حماوالUما عن لآلخرين التحدث إىل حباجة أيضاً  ومها

 كما .منها بدالً  والفعالة املناسبة اإلجراءات وتطوير لةالفعا غري اإلجراءات ونقد مناقشة إىل يقود أن شأنه

                                          
 .153-152ص ص  ، مرجع سابق،  وآخرون حسني الزوبعي عريين) 1(
 .86-85، ص ص مرجع سابقمتلر،  بيرت) 2(
.161، ص سابقمرجعاخلطيب ، مقدمة يف اإلعاقة السمعية ،مجال) 3(
 .274، ص  سابق مرجع اخلطيب ، تعديل سلوك األطفال املعوقني ، مجال) 4(
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 أطفال لديهم الذين واألمهات اآلباء Gا يقوم اليت الناجحة احملاوالت على التعرف إىل حباجة أ�ما
  )1(.معوقون

 وسعهم يف ما كل يبذلوا أن األطفال رياض مبرحلة املعوق الطفل مع للعاملني ينبغي عليه وبناء
 به، اخلاص الرتبوي الربنامج يف االستمرارية عامل ترسيخ يضمنوا حىت واإلرشاد بالتوجيه ديهوال لتزويد

 كذلك يدركا وأن طفلـهما فيه يشرتك الذي بالربنامج وعي على يكونا أن الوالدين على يتحتم فإنه كذلك
 Gم واالجتماع درسنيبامل لاللتقاء الفرصة لـهما تتاح أن ينبغي كما .جتاهه ومسئوليتهما اخلاص دورمها

 يقوم أن الروضة يف الطفل يتعلمها اليت للمهارات بالنسبة املهم ومن . املعوقني األطفال آباء من وبغريهم
 تفهماً  الوالدين تفهم فإن كذلك .املنزل بيئة على تشتمل اليت واحلاالت األوضاع يف وتطبيقها بتنفيذها

 الذي الرتبوي العمل لفريق مكمالً  جزءاً  األسرة اعتبار ينبغي ذإ .األمهية غاية يف طفلـهما لقدرات واقعياً 
  .الطفل مع يعمل

 
 -: بها العمل ونظام األطفال رياض ؤسساتمب تتصل متطلبات :  ثالثاً  

 لكل ضرورية وخربة تربوية، ضرورة باعتبارها املاضية السنوات يف األطفال لرياض النظرة تطورت
 املنزل، داخل الكيفية وبنفس تتوافر أن ميكن ال الروضة داخل الطفل عليها حيصل اليت فاخلربات ، األطفال

 من كغريه املعوق والطفل .تربوية ضرورة باعتباره اآلن إليه ينظر بات بالروضة، الطفل التحاق فإن ولذا
 دفوالـها واللعب والفهم والعطف واحلنان احلب إىل حباجة فهو بالروضة االلتحاق إىل حاجة يف األطفال

 الطفل كحاجة ُملحة للروضة حاجته كانت ولـهذا بيته يف عليه حيصل أن يقدر ال ما وهو اآلخرين مع
  )2(.لـها العادي

 إىل باإلضافة وتدريبية تعليمية خربات على احلصول فرص تقدمي إىل األطفال رياض Uدف حيث
 يف ممكن حد أقصى إىل يدوايستف حىت املعوقني األطفال فئات لبعض األخرى املساعدة اخلدمات بعض
 ميكن املعوقني األطفال فئات من كبرياً  عدداً  أن إىل ونظراً  جوانبها خمتلف من ومهاراUم قدراUم تنمية

 األجهزة باستخدام لديهم والقصور النقص أوجه وتعويض والتدريب التعليم طريق عن حاالUم حتسني
 حياة يف هاماً  دوراً  متارس أن ميكنها األطفال رياض فإن اإلعاقة، آثار بعض تصحيح على تعمل اليت املعينة
 اخلدمات لـهم قدمت ما إذا ، واالقتصادية االجتماعية احلياة يف للمسامهة إعدادهم ويف األطفال هؤالء

  )3(.إعاقتهم مثل تتطلبها اليت واملناسبة اخلاصة
                                          

 .274، ص سابقال رجعامل )1(
.214، ص ) 1984دار الفكر ، : عمان: األردن (األطفالرياض ان عارف مصلح، عبد الرحيم عدس، عدنحممد)2(
 .58، ص  سابق مرجع القذايف ، سيكولوجية اإلعاقة ، رمضان) 3(
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 بداخلـها العمل نظم ويف وتأثيثها بنائها يف معينة ملواصفات ختضع املعوقني األطفال روضة إن وحيث
 إنشاء فإن لذا إنشائها، وراء من الرتبوية الفلسفة مع يتمشى وبشكل منها، املرجوة األهداف حتقق حىت

 العمل أساليب أن كما معينة، ومواصفات ألسس ختضع أن جيب اليت األمور من املعوقني لألطفال روضة
 تبعاً  احتياجاته طفل كل جيد حبيث املعوقني لألطفال والغنية ةاملثري  البيئة توفري على تستند أن جيب Gا

 أن ينبغي مناهجو  أهداف من األطفال رياض يف ما فكل .إعاقته وظروف يتناسب وبشكل اخلاصة لقدراته
  .ممكن مدى أقصى إىل تنميته مستلزمات وبالتايل وحاجاته الطفل خبصائص العلمية اإلحاطة من ينطلق

 املتصلة املعوق الطفل تربية متطلبات أهم تستعرض سوف احلالية الدراسة إنف ذلك على وبناءً 
- :يف تتمثل واليت Gا العمل ونظام-به اخلاصة-األطفال برياض

 .الطفل إلعاقة الشامل والتقييم املبكر التشخيص توفري-1
 .مناسبة وأنشطة برامج توفري-2
 .الدمج نظام تطبيق على العمل-3
 .التخصصات تعددم عمل فريق توفري-4
 .مناسب مبىن توفري-5
 . األسرة مع التعاون سبل تيسري-6

- : يلي فيما التفصيل من ءبشي املتطلبات تلك عرض الباحث وحياول

11

 كتشافا  Gدف املتخصصني قبل من جهود من يبذل ما كل" املبكر التعرف أو التشخيص يعين
 أو صعوبات إىل تؤدي قد واليت-كليهما يف أم بيئته يف أم الطفل يف سواء-القصور أو اخللل أوجه وحتديد

 الوظائف من أكثر أو بوظيفة القيام على الطفل مقدرة من وحتد مستقبلية، أو حالية منائية مشكالت
  )1(".لفةاملخت وجماالته مبستوياته والتوافق اليومية للحياة الالزمة األساسية

 للفئات املبكر التشخيص أصبح فقد املعوق، الفرد حياة يف املبكرة الطفولة مرحلة ألمهية ونظراً 
 األطفال من لكثري وقائي تعليم إىل يؤدي ذلك ألن قبل ذي عن احلاضر الوقت يف األولوية لـه اخلاصة
 بدأ فكلما النمو يف اخللل لتقومي أساسياً  اً شرط تعد املستطاع بقدر اخلاصة بالرتبية املبكرة فالبداية . املعوقني
 لنمو احلساسة الفرتات واستغالل الثانوية املعوقات ومنو ظهور مهمة سهلت مبكراً  اخلاص التقوميي العمل

  )2(.كامالً  استغالالً  ككل الذهين والنشاط الفردية الوظائف من كل

                                          
.24ص مرجع سابق،املطلب أمني القريطي ، عبد) 1(
 .31ص  ، قمرجع ساب اخلاصة ونظم تعليمهم ، احلاجاتعباس الزهريي، فلسفة تربية ذوي  إبراهيم)  2(
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 لـهم الرتبوية الرعاية وتقدمي املعوقني فاللألط الشامل والتقييم املبكر االكتشاف أن فيه شك ال ومما
 نتيجة غالباً  تكون واليت املستقبلة حياته يف املعوق الطفل تواجه قد اليت املتاعب من الكثري جتنب إىل يؤدي
 الكشف بني منطقية عالقة مثة هناك إن حيث ، املدرسة قبل ما مرحلة يف والرعاية التدريب كفاية لعدم

 . املدرسة قبل فيما يةالرتب وبرامج املبكر

 فما ، وباملثل .؟ املعوقني األطفال عن الكشف دون خاصة تربوية خدمات تقدمي ميكن كيف إذ 
 حلاالت املبكر فاالكتشاف خاصة؟ تربوية برامج هناك تكن مل إذا املبكر الكشف من املرجوة الفائدة
 من العالجية الربامج جناح يف بالغة مهيةأ لذو املتخصصة، للجهات املناسب الوقت يف وحتويلـها ، اإلعاقة
  )1(.آخر جانب من والرتبوية جانب

 برامج جناح مدى على وتأثريها املعوق للطفل الشامل والتقييم املبكر الكشف عمليات ألمهية ونظراً 
 األساسية املبادئ من مجلة على تقوم أن جيب العمليات هذه فإن األطفال رياض مبرحلة اخلاصة الرتبية

 )2( : يف تمثلت

 وليس التعليمية اجلهود من وكجزء ذاUما حبد خدمات بوصفهما والتقييم الكشف مع التعامل جيب-1
 .والقياس للتعرف وسائل كمجرد

 .للمعلومات متعددة مصادر على والتقييم الكشف عمليات تشتمل أن جيب-2
 ملرة املبكر العمر نواتس يف األطفال عن يكشف أن يكفي فال ، دورياً  الصحي الكشف ينفذ أن جيب-3

 لألطفال اخلدمات تقدمي يف الشروع بعد التقييم إلعادة التدابري اختاذ ينبغي ، وباملثل فقط، واحدة
.إليهم التعرف مت الذين

 إىل خاللـها من الوصول ميكن وسائل عدة من واحدة وسيلة باعتباره الصحي الكشف إىل النظر جيب-4
.وشامل معمق تقييم

.كافية وثبات صدق بدالالت والتقييم الكشف إجراءات تتمتع أن جيب-5
.فعال بشكل والتقييم الكشف عمليات يف األسرة أفراد يشرتك أن جيب-6
 من وختلو ثقافياً  عادلة والكشفية التقييمية والعمليات واإلجراءات االختبارات مجيع تكون أن جيب-7

.األسباب من سبب ألي التحيز
 ووظيفية مألوفة التقييم عمليات فيها تنفذ اليت واألوضاع تقييمها تمي اليت املهارات تكون أن جيب-8

.وأسرهم األطفال من لكل بالنسبة

                                          
 .283، ص مرجع سباقاملليجي،  حممدعبد الـهادي   إبراهيم)  1(
-190، ص ص ،مرجـع سـابقمقدمـة يف الرتبيـة اخلاصـة يف الطفولـة املبكرة-املبكـراخلطيب، مىن احلديدي، التـدخل مجال)  2(

191. 
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 على السن يف الصغار األطفال عن الكشف مهمات إليهم توكل الذين األشخاص حيصل أن جيب-9
 .وشامل مكثف تدريب
 Uدف تشخيصية عملية تعد مل املعوق للطفل التقييم عملية أن يتضح السابقة املبادئ خالل ومن

 واخلدمات واحتياجاته الطفل عن وصف تقدمي إىل Uدف أصبحت اإ� بل ،الطفل حالة تصنيف إىل فقط
 أصبح إذ الغرض، هذا لتحقيق الوحيدة الوسيلة تعد مل الطبية والفحوص االختبارات أن كما لـه، الالزمة
 من عالية درجة على( أشخاص خالل ومن لطفلل والنمائية الشخصية اجلوانب مجيع على يشتمل التقييم

 .األسرة من ومبشاركة والتقييم الكشف مهمات إليهم يوكل )الكفاءة

 فيما املعوق الطفل تربية مبادئ أهم من أصبح الطفل إلعاقة الشامل والتقييم املبكر التشخيص وألن
 اليت التمهيدية اخلطوة باعتباره( املبكر الكشف تضع تشريعات مؤخراً  الدول بعض سنت فقد ، املدرسة قبل
 األطفال بنمو املتعلقة الوطنية السياسات أولويات قائمة رأس يف )املعوق للطفل املبكرة للرتبية عنها غىن ال

 اليت األساسية املشاكل من واحدة تعد التشخيص مشكلة فإن ذلك من الرغم على ولكن )1(.وصحتهم
 الدراسات إحدى  فباستعراض الدول، معظم يف املدرسة قبل فيما املعوق الطفل تربية مؤسسات تواجه
 يف ومعتمدة مدروسة علمية طرق توافر عدم تبني املعوقني، مؤسسات يف املستخدمة التشخيص طرق لواقع
  )2(.تعقيداً  املشكلة يزيد أخرى إىل مؤسسة من التشخيص طرق اختالف أن كما التشخيص، عملية

 على للتعرف رمسية مؤسسة أساليب العامل دول من العظمى الغالبية يف يوجد ال أنه إىل باإلضافة هذا
 حوايل يف يتم الذي باملدرسة التحاقهم وحىت الوالدة ملكان األطفال مغادرة بني ما فرتة يف املعوقني األطفال

 ا3تمعات يف املدرسة سن ألطفال املسح عمليات بعض جتري قد أنه صحيح .السادسة أو اخلامسة سن
 وجود مستغرباً  ليس كهذه ظروف ظل ويف الغالب، يف شامالً  يكون ال املسح هذا مثل لكن ختلفةامل

 األطفال حاالت اكتشاف يف اإلخفاق ويرتبط اإلعاقة، حاالت على التعرف عملية يف قصور مظاهر
 خدمات يتلقون الذين أولئك من أكثر األطفال من عدد لرعاية مصادر توفري على القدرة بعدم املعوقني
 )إنكاره إىل سبيل ال( بالتزام مصحوباً  ذلك يكون أن جيب ، للتعرف أفضل أساليب توافر فعند .بالفعل
  )3(.عليها التعرف يتم اليت للحاالت خدمات بتوفري

 املبكر التشخيص عملية يف حكومية غري ومؤسسات هيئات إشراك الضروري من أصبح لذلك
 .لـهم املدرسة قبل فيما الرتبية برامج وتوفري املعوقني األطفال على عرفالت بغية لألطفال الشامل والتقييم

                                          
 .21، صمرجع سابق فولة املبكرة،مقدمة يف الرتبية اخلاصة يف الط-املبكراخلطيب ، مىن احلديدي، التدخل  مجال) 1(
 .102، ص ، مرجع سابق وآخرونالقريويت  يوسف) 2(
، ، مرجـــع ســـابقالنظريـــة والتطبيـــق-اإلعاقـــة ورعايـــة املعـــوقنيســـيكولوجيةالســـيد عبـــد الـــرحيم ، قضـــايا ومشـــكالت يف فتحـــي) 3(

 .127ص
،
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22

 هي األطفال رياض مرحلة أن القرن هذا من األخريين، العقدين يف الرتبوية الدراسات أكدت
 ترف أو االبتدائية سةاملدر  من مصغرة صورة ليست وأ�ا بذاUا، قائمة ، هادفة تعليمية تربوية مرحلة

 العملية يف فعال دور ولـها تربوية قيمة ذات حقيقية، مدرسة هي وإمنا األطفال من معني لنمط حضاري
 الطفولة حاجات تشبع هادفة وأنشطة وبرامج سلوكية تعليمية وأهداف تربوية فلسفة من لـها ملا ، التعليمية

 واخلربات واملعارف املفاهيم أساسيات وتنمي النمو، دأبعا وترسم املتكاملة، الشخصية وتنمي األساسية،
  )1(.واالجتاهات وامليول

 تربية الطفل تربية إىل Uدف اليت املتنوعة وأنشطتها التعليمية براجمها املرحلة لـهذه كان مث ومن
 فهي الرياض هذه عن احلديث جوهر األطفال رياض يف األنشطة وتلك الربامج هذه تشكل حيث سليمة

 وأبنيتها فيها العاملني كإعداد مقوماUا عناصر سائر ويف فيها جيري ما كل يف النهاية يف تتحكم اليت
 وخربات مواقف من املؤسسة هذه تتضمنه ما كل" الروضة يف األنشطة منهج يعين حيث .وجتهيزاUا

 خمتلف من للطفل املتكامل الشامل  النمو حتقيق حنو جمموعها يف تتجه ووسائل وأساليب ونشاطات
  )2(".اجلوانب

 سليمة تربية الطفل تربية على كبري وتأثري بالغة أمهية تشكل  األطفال رياض وأنشطة برامج فإن لذا
 األطفال من غريه مثل مثلـه واملتكامل الشامل النمو لـه يتحقق فلكي املعوق، الطفل على ذلك وينطبق
 .خاصة تربوية حاجات نم لـه ملا به خاص منهج توفري من البد كان العاديني

-انفعايل-عقلي-حسي-جسمي( عجز أي يؤثر حني توجد اخلاصة الرتبوية احلاجات إن" حيث
 بشكل واستخدامه املنهج أهداف إىل الوصول فيه يكون الذي احلد إىل التعليم على )مجيعها أو-اجتماعي

 الطفل تربية من البد كان إذا رياً ضرو  معدل، أو خاص منهج توفري يكون وبالتايل صعباً، أمراً  كلي أو جزئي
  )3(".مناسب وبشكل بفعالية املعوق

 هناك ليس إذ حقيقياً، حتدياً  يشكل املعوقني األطفال رياض مناهج عن احلديث فإن احلقيقة ويف
 إن بل متجانسة فئات اإلعاقات تشكل ال حيث منها واحدة لفئة حىت أو اإلعاقة لفئات موحد منهاج
 فلن ذلك ومع النفسية، الرتبوية املضامني أو األسباب حيث من ال متجانسة فئة ليست الواحدة اإلعاقة

                                          
 .109ص  ،سابق، مرجع  حممد بدر سهام) 1(
 .111، ص  سابق مرجعحممد بدر ،  سهام) 2(
مكتبـة : الريـاض(أمحد السرطاوي، عبد العزيـز مصـطفى السـرطاوي زيدان:، ترمجةمنهج ذوي احلاجات اخلاصةبرينان، ولفرد) 3(

 .35-34، ص ص ) 1990الصفحات الذهبية، 
ة
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 هو املنهاج كان وملا ، وحمكمة واضحة وخطة إطار إىل تستند مل ما ومالئمة فعالة الرتبوية العملية تكون
 يوجه دليل عن املعلمون يبحث أن فالبد اخلطة، هذه عناصر وحيدد اإلطار هذا مالمح يرسم الذي

 األطفال تساعد اليت النشاطات وتنفيذ والوسائل األدوات وتطوير األهداف حتديد إىل ويرشدهم جهودهم
 .مالئم منهج إىل احلاجة كانت هنا ومن )1(.واملفاهيم القدرات وتطوير املهارات اكتساب على املعوقني

 املنهاج تصميم يتم اليت األطفال فئة حتديد دون( املعوقني األطفال رياض منهج فإن حال أي وعلى
 )2( -:التالية العناصر على يشتمل أن البد )لـها

 .ذلك وغري الطبيعية، والعلوم واحلساب والكتابة القراءة جماالت يف األكادميية قبل ما املهارات-1
 .احلركية احلسية واملهارات والتذكر واللغة واإلدراك االنتباه مثل األساسية العمليات أو املهارات-2
 واملهارات اليومية احلياتية واملهارات بالذات العناية مثل املختلفة ا3االت يف النمائية هاراتامل-3

 . ذلك وغري،ةاللغوي
  .ذلك وغري الذات، وتقدير واإلبداع الدافعية مثل األساسية النفسية املفاهيم-4

 إىل املعوقني طفالاأل رياض مناهج تصبو اليت الرئيسية األهداف بأن القول ميكن سبق ما ضوء وعلى
 Gا يتمتع اليت السلوكيات من ممكن هو ما كل اكتساب على املعوقني األطفال مساعدة يف تتمثل حتقيقها
  .العمرية الفئة نفس من العاديني األطفال

33

 مجيع على امالع التعليم ومدارس فصول تشمل أن هو" الشامل مبفهومها الدمج بعملية يقصد
 اخللفية أو واالقتصادي االجتماعي املستوى أو اإلعاقة أو املوهبة أو الذكاء عن النظر بغض الطالب،

 مفهوم يعين بينما )3(".طالب لكل اخلاصة احلاجات دعم على العمل املدرسة على وجيب للطالب، الثقافية
 مع العادية الفصول يف ممكنة مدة أطول املعوقون يقضي أن بضرورة" اخلاصة الرتبية يف احلديث اإلدماج
 اإلمكان قدر العادية الدراسية الربامج تعديل ضرورة يعين كما األمر، لزم إذا اخلاصة باخلدمات إمدادهم

  )4(".مساعدة من إليه حيتاج مبا العادي الفصل معلم إمداد مع املعوقني حاجات تواجه حبيث

 مع املعوقني األطفال لدمج املؤيدة املقنعة باآلراء تزخر يثةاحلد الرتبوية األدبيات فإن احلقيقة ويف
 :يلي ما الدمج مربرات أهم من أن على األدبيات هذه وجتمع التعليمية البيئة نفس يف املعوقني غري األطفال

                                          
 .32، ص  مرجع سابق، السيد عبيد،  ماجدة) 1(
-253، ص ص مرجـع سـابق الرتبية اخلاصة يف الطفولة املبكـرة،يف  مقدمةاخلطيب ، مىن احلديدي ، التدخل املبكر،  مجال) 2(

254. 
.15، ص) 2001دار الكتاب اجلامعي : العني(العامالتعليمالدمج يف فصول ومدارس سامل سيسامل، كمال) 3(
 .55، ص ، مرجع سابق اخلاصة ونظم تعليمهم احلاجاتعباس الزهريي ، فلسفة تربية ذوي  إبراهيم )4(



1141

 -: أخالقية - اجتماعية مبررات -أ
 افرتاض على يقوم الرأي وهذا . املعوقني األطفال حنو إجيابية نظرة تبين على الناس يشجع فالدمج

 جوانب وتتجاهل وقصورهم، عجزهم مبظاهر وصمهم على تقوم املعوقني لألطفال العزلية الرعاية أن مفاده
 العاديني األطفال وبني بينهم االختالف مظاهر إبراز على تنبين كما فيهم، الكامنة اإلجيابية وطاقتهم قوUم
 الطفل على سواء سلبية انعكاسات من النظرة هذه على يرتتب ام خيفى وال ، التشابه أوجه إبراز من أكثر
  )1(.به للمحيطني بالنسبة أم ألسرته بالنسبة أم ذاته

 

 
 : وتشريعية قانونية مبررات -ب

 يف التعلم يف املعوق الطفل حق على تنص الراهن الوقت يف العامل دول معظم يف الرتبوية فالتشريعات
  )2(.الطبيعية البيئة إىل األقرب الرتبوية البيئة

 -: وتربويـة نفسية مـبررات -ج
 التعليم وفصول مدارس يف املعوقني األطفال دمج عملية من يستفيدون سوف األطفال مجيع إن

 باآلخر، منهم واحد لكل اهتمام لديهم وينمو بعضاً، بعضهم من تعلمهم فرص لـهم تتاح فسوف العام،
 مواطنني لبناء ا3تمع حيتاجها اليت والقيم املهارات لديهم وتنمو ضاً،بع بعضهم حنو اجتاهاUم تزدد ولسوف
 إىل يؤدي العام التعليم وفصول مدارس يف املعوقني األطفال دمج إن أيضاً  القول ميكن أنه كما صاحلني
 من أفضل بصورة يتعلمون املختلفة اإلعاقة مستويات ذوي األطفال إن حيث التعليمية مستوياUم حتسن

 مجيع مع تنجح سوف الدمج عملية وإن العزل، نظام تتبع اليت اخلاصة الرتبية وفصول مدارس يف مهمتعل
 على تعمل وسوف املناسبة، واخلدمات واألدوات التجهيزات تتوافر عندما املعوقني وغري املعوقني األطفال

 العزل أو الفصل نظام سلبيات تفادي إىل إضافة ، االجتماعية املهارات واكتساب اإلجيابية، االجتاهات منو
  )3(.املاضي يف يتبع كان الذي

                                          
 .53، ص  مرجع سابقطلب أمني القريطي، امل عبد )1(
.340، ص مرجع سابقيف الطفولة املبكرة،اخلاصةيف الرتبية مقدمة–اخلطيب ، مىن احلديدي، التدخل املبكر مجال)2(
 .19، ص  مرجع سابق العام، التعليمسامل سيسامل ، الدمج يف فصول ومدارس  كمال) 3(
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 الفصل إىل املعوق الطفل رجوع يكون أن جيب بأنه يطالب البعض فإن السابقة للمربرات ونتيجة
 يوم كل الوقت بعض لديه يكون أن فيجب ممكن، غري ذلك كان وإذا ممكن، وقت أسرع يف العادي

  .)1(العادي الفصل حميط يف العاديني األطفال مع لمويتع يتفاعل أن خاللـه من ليستطيع

 للطفل بالنسبة إحلاحاً  أكثر فهو .عامة بصفة املعوق للطفل بالنسبة ملحاً  مطلباً  هذا كان وإذا
 دمج يف للبدء وقت أفضل هي األطفال رياض مرحلة تعد حيث خاصة بصفة األطفال رياض مبرحلة املعوق

 .لعادينيا األطفال مع املعوقني األطفال

 يتطور أن تتوقع عموماً  املبكرة الطفولة برامج أن هو ذلك وراء تكمن اليت الرئيسية األسباب ومن
 أكثر الفردية الفروق وهذه متوقع شيء ومهاراUم األطفال قدرات يف فالفروق متفاوتة، مبعدالت األطفال

 رياض مرحلة يف املعلمني أن كما .الالحقة الدراسية املراحل يف عنها األطفال رياض مرحلة يف قبوالً 
 فإن أخرى ناحية ومن والنمو، التعلم بعملية يهتمون ما بقدر واالختبارات التعلم بنتائج يهتمون ال األطفال
 فاألطفال .كبرياً  اهتماماً  النمو عن االحنرافات يعريون وال الفردية الفروق يتقبلون السن يف الصغار األطفال

 يطرحون قد أ�م صحيح .املقارنات وإجراء األحكام إصدار ودون نسبياً  بسهولة بعضاً  لبعضهم يستجيبون
 الذين قبول يف صعوبة يواجهون ال فاألطفال .االستطالع حب عن تنم األسئلة تلك أن إال األسئلة
  )2(.عنهم خيتلفون

 أساسيني ذجنيمنو  وفق األطفال رياض مرحلة يف املعوقني غري أقرا�م مع املعوقني األطفال دمج ويتم
 النموذج هو النموذج وهذا املعوقني غري لألطفال بربنامج املعوقني األطفال التحاق األول النموذج يشمل .

 األطفال تعليم يشمل فهو الثاين النموذج أما .الدول معظم يف اخلاصة الرتبية ميدان يف واملألوف التقليدي
 من األطفال غري األطفال إىل املعوقني األطفال نسبة توتتفاو  ، املعوقني األطفال رياض يف املعوقني غري

 غري %)20( إىل معوقني %)80( بواقع تكون وأحياناً  متساوية تكون أحياناً  فهي أخرى إىل مؤسسة
 من جترييب برنامج عشرين على يزيد ما املاضي العقد يف األمريكية املتحدة الواليات يف نفذ وقد .معوقني

  )3(.النوع هذا

 الثاين، النموذج من أفضل بشكل املصري ا3تمع يناسب األول النموذج أن احلالية لدراسةا وترى
 من النوع هذا يألفون املعوقني غري األطفال وآباء مكان كل يف موجودة العادية األطفال رياض إن حيث

                                          
(1) Hutt, M.l., & Gibby,R.G. the mentally retarded child: Development education and 

treatment . Boston: Allyn & Bacon . 1976. p391.  
.339، ص مرجع سابقاملبكرة،مقدمة يف الرتبية اخلاصة يف الطفولة -املبكر، التدخل .اخلطيب ، مىن احلديديمجال) 2(
 .32-31، ص ص مرجع سابق اخلاصة، يةالرتباخلطيب ، مىن احلديدي، املدخل إىل  مجال) 3(
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 غري فالاألط دمج ميكن االستشارات وتقدمي الكوادر وتدريب املناسب الدعم وجود خالل ومن الرياض
 .Gا املعوقني

44

 متعددة حاجاUم فإن كبري حد إىل متباينة ضعف ومواطن خصائص لديهم املعوقني األطفال أن مبا
 ومتكامل، كامل بشكل تلبيتها على ويعمل يتفهمها أن مبفرده ختصص أي باستطاعة وليس .ومعقدة
 فإن وبالطبع . املعوقني األطفال مع التخصصات متعدد فريق خالل من للعمل حاجة فثمة ولذلك

 االنفعايل-واالجتماعي واحلركي والعقلي اللغوي النمو جماالت يف الطفل  لدى املوجودة الفردية احلاجات
 كل من املتوقعة واألدوار الفريق يف توافرها ينبغي اليت التخصصات طبيعة تقرر اليت هي بالذات والعناية
  )1(.ختصص

 األخصائيني نم جمموعة املعوقني األطفال رياض يف العمل فريق يشمل ما غالباً  فإنه عامة وبصفة
 )2(.فيها رئيسية أعمدة اخلاصة الرتبية ومعلمة االجتماعي واألخصائي النفسي واألخصائي الطبيب يكون

 والتقييم الطفل لدى املختلفة النمو ملظاهر الدقيقة الدراسة الفريق هذا أعضاء يتوىل حيث
 والتأهيلية، والتدريبية التعليمية و.والنفسية الصحية احتياجاته تقدير متضمناً  .حلالته الشامل التشخيص
 هذه إلشباع املناسب التأهيلي أو التدرييب أو التعليمي أو العالجي الربنامج ختطيط مث وحتديدها،

 . الفريق داخل عضو كل صاتاختصا حبسب وذلك ومتابعته، وتقييمه وتنفيذه االحتياجات

 اخلربات وتبادل والتكامل والتنسيق التعاون من أسس على عملـه الفريق هذا يؤدي أن وينبغي
 ومتابعتها، وتنفيذها وبراجمها، الرعاية خطط ووضع وتقييمها، الطفل حالة تشخيص مراحل يف واملعلومات

 اليت األسس هذه أهم وتتمثل إعاقته وظروف الطفل احتياجات مع يتفق مبا وتعديلـها لـها املستمر والتقييم
 )3( : يف الفريقي العمل عليها يسري أن ينبغي

 .الرئيسية وظيفته ملسئولية واضحاً  إدراكاً  وختصصه لوظيفته الفريق أعضاء من عضو كل إدراك-1
 .اآلخرين األعضاء من كل وختصص لعمل عضو كل احرتام-2
 .اآلخرين عضاءاأل من االستفادة لكيفية عضو كل إدراك-3

                                          
 .31، ص مرجع سابق مقدمة يف الرتبية اخلاصة يف الطفولة املبكرة،-املبكراخلطيب، مىن احلديدي، التدخل  مجال) 1(
، مركــز ) القــاهرة(، ، جملــة معوقــات الطفولــة" احلاجــات اخلاصــة لــذويأســس بــرامج التــدخل املبكــر "  حممــد صــادق ، فــاروق) 2(

 .34، ص 1993األزهر، العدد األول ، مارس  جبامعةطفولة معوقات ال
املكتــب العلمــي للكمبيــوتر والنشــر : اإلســكندرية(الســمعية واحلركيــةاإلعاقــةالــدين كمــال عبــده، حممــد الســيد حــالوة، بــدر) 3(

 .42-41، ص ص )1997والتوزيع، 
ر
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 .فردية حالة كل يف دوره وتوضيح رأيه إلبداء عضو لكل الفرصة إتاحة-4
 . املتبادل االحرتام على مبنية وثقة وتفاهم تعاون عالقة الفريق أعضاء بني تسود أن-5

 مع عملـه يلزم ما بشأن القرارات إن حيث األمهية بالغة السابقة األسس مراعاة فإن احلقيقة ويف
 املتعدد الفريق قبل من اختاذها يتحتم العمل، ذلك إليه يوكل أن جيب الذي ومن فالاألط هؤالء

 منفردين األخصائيني أفكار جمموع جمرد من أكرب تكون سوف القرارات هذه إن حيث ككل، التخصصات
 فالطرق .ومالءمة دقة أكثر مالحظات إىل تقود املشرتكة فاآلراء لبعض، بعضهما عن منفصلني أو

 املعلومات وتكامل الطفل، شخصية من يتناولـها اليت واجلوانب العمل فريق يستخدمها اليت اتوالفني
 ودرجة ونوعية الطفل مشكلة وصف يف والدقة العمق من مزيداً  يضمن سوف كلـه لذلك نتيجة املتجمعة

 بشأن القرار اذاخت يف املالءمة من ومزيداً  ناحية، من احتياجاته وحتديد يعانيها اليت والصعوبات إعاقته
 أخرى، ناحية من فاعليته وتقومي وتطبيقه وإعداده الطفل الحتياجات الالزم والعالجي الرتبوي الربنامج
 .تنفيذه مسئولية ويتحملون فيه يشاركون الفريق أعضاء مجيع أن أساس على وذلك

55

 نتوقع فإننا هذا وعلى املكان هذا انشأ لهاأج من اليت لألهداف خيضع وجتهيزه ما مكان إعداد إن
 العملية بتطور االهتمام إن حيث ذلك، وراء من املرجوة االحتياجات مع يتفق أن الروضة، وجتهيز بناء من

 فاملبىن ،التعليمية للعملية والناجح املتكامل النمو حيقق أن ميكن ال املدرسي، باملبىن االهتمام دون التعليمية
 ، التعليمية املراحل كافة يف الطالب على تنكر ال آثار ولـه التعليم عملية يف الـهامة عناصرال من املدرسي

 موقعه يف الرتبوية واملواصفات بالشروط املدرسي املبىن التزم وكلما .ومستوياته التعليم أنواع كافة ويف
  )1(.ممكن مستوى بأفضل التعليمية العملية أهداف حتقيق أمكنه وجتهيزه وتصميمه

 املناسبة الرتبوية النشاطات ممارسة إىل حباجة األطفال رياض مبرحلة املعوقني األطفال أن وباعتبار
 فيه تتم الذي الوعاء هو جتهيزات من عليه يشتمل ما على الروضة مبىن أن وباعتبار ، إعاقتهم لظروف

 على مساعداً  النشاطات، تلك ىحمتو  فيه ينطلق الذي الشكل وأنه ممارستها، تتم اليت املختلفة النشاطات
  )2(.مستلزماUا خالل من يصمم مل ألنه عليها مضيقاً  النشاطات بتلك آبه غري يكون وقد وتنوعها، إغنائها

                                          
حبــوث ودراســات وتوصــيات املــؤمتر شــكالية والطموحــات، اإل - اخلاصــة الرتبيــةحممــد البحــريي، املبــىن املدرســي مبــدارس  خلــف )1(

، 1998ديســـمرب  :، ا3لـــد األول ، القـــاهرة  ع. م. بــــ ج ورعايـــة الفئـــات اخلاصـــة واملعـــوقني هيئـــاتالســـابع الحتـــاد 
.167ص

 .126، ص مرجع سابق اللـه عبدا لدائم وآخرون ، عبد )2(



1181

 بأفضل أهدافها حتقيق على يساعدها مناسب مبىن إىل حباجة املعوقني األطفال رياض فإن لذا
 حتقيق استطاع كلما املناسبة واملواصفات الرتبوية وطبالشر  املدرسي املبىن التزم كلما حيث" ممكن مستوى

 .أجلـها من أنشئ اليت األهداف

 غري أم أجلـها من أُنشئ اليت األهداف لتحقيق مناسباً  كان إن الروضة مبىن على احلكم ميكن ولكي
 يلي وفيما وجتهيزاته، وتصميمه موقعه حيث من إليه النظر أي ككل، إليه النظر يتطلب ذلك فإن مناسب
 -:ذلك تفصيل

  : الموقـع حيـث من -أ
 طريق عن بعيداً  كان وسواء ،مشارفها على أو املأهولة املناطق قلب يف الروضة بناء كان سواء
 :يلي فيما أمهها يتمثل الروضة موقع الختيار أساسية شروط هناك فإن منها قريباً  أو املواصالت

 -: وصحية بيئية شروط -
 شأ�ا من واليت بالروضة حتيط أن ينبغي اليت الطبيعية البيئة مواصفات يدحتد الشروط هذه وتتضمن

 موقع يكون أن ينبغي لذا النشاط على يساعد سليماً  مناخاً  لـه وتوفر Uديد كل من الطفل صحة حتفظ أن
  )1(.البيئي التلوث ومصادر واملصانع الضوضاء عن بعيداً  املبىن

- : وسالمته الطفل بأمن متعلقة شروط -
 حيث الروضة موقع اختيار سواء Gا يتسبب قد اليت املخاطر من مجلة الطفل جتنيب إىل وUدف

 على مباشرة الروضة مدخل يقع فال واألمان األمن عامل توفري يراعي حبيث الروضة موقع اختيار يستحسن
  )2(.الفرعية ارعالشو  أحد على املدخل وضع أو للمدخل متهيدي فراغ توفري أي .الرئيسية الشوارع أحد

 -: عمرانيـة شروط -
 البديهي والشرط .فيها تقع اليت البلدة أو للمدينة العمراين للنسيج بالنسبة الروضة موقع وتصف

 ميكن حىت )3(.سكين جتمع يف أو سكنية منطقة يف الروضة وجود ضرورة هو الصدد هذا يف يظهر الذي
 يف األساسية املشاكل من األطفال نقل تنظيم مشكلة تعد حيث .الروضة وإىل من انتقال وسائل توفري

 أن البد النقل تنظيم عملية أن إذ وتربوية علمية أسس على تكون أن جيب ولذا األطفال رياض بناء عملية
                                          

 .258، ص  سابقمرجع حممد بدر،  سهام) 1(
 املـــؤمتر، حبـــوث ودراســـات وتوصـــيات " حنـــو تصـــميم بـــال عوائـــق ملـــدارس ذوي االحتياجـــات اخلاصـــة"  ســـليمان، مـــىن حســـن )2(

ديســــمرب : القــــاهرة، ا3لــــد األول،  ع. م . بـــــ ج القــــومي الســــابع الحتــــاد هيئــــات رعايــــة الفئــــات اخلاصــــة واملعــــوقني
.153، ص1998

 .134، ص مرجع سابق اللـه عبدا لدائم وآخرون ، عبد) 3(
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 البقاء أو الباكر الصباح يف االنتظار نتيجة باإلرهاق األطفال شعور إىل يؤدي ال الذي بالشكل تكون
  )1(.طويلة ةفرت  السيارة يف والتجول

 -: والتجهـيزات التصمـيم حيث من -ب
 الذي ، واملناخ بالبيئة االهتمام ضرورة على املدرسة قبل ما أطفال تربية يف احلديثة االجتاهات تؤكد

 الرغبة تستثري ما بقدر وحتديات مثريات من تقدمه ما حيث من البيئة ثراء يكون ما فبقدر .لتعلم فيها يتم
 يتعلمون فاألطفال .املشكالت وحل والتجريب والتصنيف واملقارنة والبحث ستكشافلال األطفال لدى

 أوىل يعترب الروضة بيئة تنظيم فإن لذا الوقت نفس يف واملنظمة باملثريات الغنية البيئة يف أفضل بصورة
  )2(.الروضة منهاج تأثيث يف اخلطوات

 شأن شأنه التعليم عملية يف الـهامة ائلالوس من فهو ، البيئة هذه أساس هو الروضة مبىن ويعترب
 كانت كلما القدرات ويكبل املواهب يقتل أن املدرسي للمبىن فيمكن .للطفل بالنسبة واملنهج املعلم

 يراعي أن مبعىن وظيفياً  يكون أن جيب الروضة مبىن تصميم فإن وعليه لالكتئاب، وتدعو اململ تثري مكوناته
 الروضة مبىن وتصميم واملعرفية، والنفسية البدنية الطفل ومطالب هاووظائف الروضة من الـهدف طبيعة

 املعوق الطفل متطلبات وتلبية اخلاصة الرتبية أهداف لتحقيق أوالً  يوجه أن جيب اخلاصة للرتبية املخصص
  )3(.لـه والنفسي البدين األمن وحتقيق

 قريباً  املبىن شكل يكون أن قنياملعو  األطفال رياض مبىن تصميم عند املفضل من فإنه ذلك ضوء ويف
 سهولة عن فضالً  والطمأنينة، واالنتماء بالتماسك الشعور إشاعة على يساعد مما الصغري املنزل شكل من

 أال على نزوالً  أو صعوداً  درجات مخس من أكثر بوجود يسمح وال أرضياً  طابقاً  يكون وأن .عليه اإلشراف
 الصحية الشروط توفر يشرتط كما .األطفال لسالمة ضماناً  سنتيمرت عشر مخسة عن الدرجة ارتفاع يزيد

  )4(.املياه ومشارب الصحية واملرافق والتهوية اإلضاءة حيث من لألطفال املناسبة

 على املبىن يشتمل أن ينبغي فإنه املعوقني األطفال رياض وجتهيزات مبكونات يتعلق فيما أما
 -:التالية املكونات

 : )ـفالص غـرف( الصف قاعـة -
                                          

 .374، ص سابق مرجعحممد بدر ،  سهام) 1(
دار الفكـر العـريب ، : القـاهرة ( ،  روضة األطفال ـ مواصفتها ، وبناؤها ، وتأثيثها ، ونظـام العمـل Gـاعزة خليل عبد الفتاح ، ) 2(

 .  9ص )  1994
-173ص ص  ،ســـابقمرجـــع  اإلشـــكالية والطموحـــات،-، املبـــىن املدرســـي مبـــدارس الرتبيـــة اخلاصـــة البحـــرييحممـــد   خلـــف )3(

175.
 .258، ص  سابقمرجع حممد بدر،  سهام) 4(
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 املعوقني األطفال منو يف األمهية بالغ أثراً  املعوقني األطفال رياض يف التعليمية البيئة لطبيعة إن 
 احلاجات إغفال بدون ولكن العادي الروضة صف ممكن حد أكرب إىل تشبه نأ جيب البيئة وهذه .وتعلمهم
 عن الداخلي والقسيم الشكل حيث من باختالفها تتميز بالروضة األطفال فقاعة . األطفال لـهؤالء اخلاصة

  )1(.فيها الرتبوي العمل لطبيعة نظراً  وذلك .دراسي فصل أي

 واسعة تكون أن فيها يشرتط املعوقني األطفال رياضل الرتبوية األهداف الروضة قاعة تتحقق ولكي 
 احلديقة برؤية محتس منخفضة نوافذها تكون وأن الرطوبة من خلوها مع جيدتان وإنارة Uوية Gا تكون وأن

 )3( -: يلي ما تنظيمها يف يراعي وأن )2(.اللعب ساحة على تنفتح وأن وأرضها
 .مستقل بشكل إليه الوصول األطفال يستطيع مكان يف األلعاب وضع-1
 .متنوعة تعليمية أقسام إىل الصف غرفة تقسيم-2
 .عليه الطفل اسم ووضع اخلاصة أشياءه فيه ليضع طفل لكل مكان حتديد-3
 .مبالغة بدون ولكن الفاحتة األلوان باستخدام الصف غرفة جدران على مجالية ساتمل ةإضاف-4
 .خاصة لوحات يف األطفال أعمال عرض-5
 .املختلفة املفاهيم األطفال لتعليم إيضاحية لوحات تصميم-6
 .الصف غرفة يف واضح بشكل بارزة تكون ال حبيث التعويضية واألجهزة املساندة األدوات وضع-7
 وتغيري احلمام ستخداما    على التدريب ألغراض الصف غرفة عن ومنفصل معني انمك ختصيص-8

  .األطفال مالبس
 -: الخارجيـة والساحـات الحديقـة -
 بل روضة بكل ضرورة األطفال عدد مع تتالءم اليت املختلفة والساحات اخلارجية احلديقة تعد 

 البيئة عن أمهية يقل ال وجتهيزاUا والساحات احلديقة Gذه واالهتمام أطفال روضة تكون ألن وأساس
 حييط عوائق، دون مستوية سهلة وآمنة واسعة تكون أن الساحات هذه يف فينبغي )4(. الروضة يف الداخلية

 خارجية بالعاب الساحة هذه جتهز وأن الناعم بالرمل يفرش مظلالً  منها جزء يكون وأن .مرتفع سور Gا
  )5(.مةالسال ملقاييس تستجيب وظيفية

                                          
 .324، ص  سابقالرجع ملا) 1(
 .134، ص مرجع سابق ،اللـه عبد الدائم وآخرون  عبد) 2(
-329، ص ص مرجـع سـابق مقدمة يف الرتبية اخلاصـة يف األطفـال املبكـرة،-املبكراخلطيب ، مىن احلديدي، التدخل  مجال) 3(

330. 
.350، ص السابقمرجع حممد بدر،سهام) 4(
 .134، ص مرجع سابقاللـه عبد الدائم وآخرون،  عبد) 5(
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 -: االستراحـة قاعـات -
 إىل حيتاج فإنه بإعاقته املرتبطة الصحية املشكالت بعض من يعاين ما كثرياً  املعوق الطفل ألن نظراً  

 متطلبات ومن ، األطفال السرتاحة قاعات الروضة يف يتوفر أن جيب ذلك لـه حنقق ولكي الراحة من قسط
  .فردية ةبأسر  وجمهزة مهواة تكون أن القاعات هذه

 
 - : الطعـام قاعـة -
 ما لـها يوفروا أن املهندسني على وفرضت الروضة، بناء يف أساسياً  جزءاً  الطعام قاعة أصبحت 

 نظراً  .ذلك وغري واأللوان واحلرارة واإلضاءة والنظافة بالصوت يتصل فيما االسرتاحة، قاعة يف عادة يوفرونه
 .الروضة من املكان هذا يف األمانو  الراحة إىل الطفل لدى املاسية للحاجة

 -: المسـرح -
 تربوية أمهية من عليه ينطوي ملا املعوقني األطفال رياض ملبىن الضرورية التجهيزات من املسرح يعترب 

 توسع التجارب وهذه األطفال إىل السارة واخلربات التجارب إليصال وسيلة املسرح إن حيث املعوق للطفل
 .وذويهم أنفسهم فهم على قدرة أكثر وجتعلـهم مداركهم

 مستوى فوق يسمو وجيعلـه .املعوق الطفل شخصية تدمر قد اليت املريرة الرواسب إزالة يف يسهم املسرح"و
  )1(".املعوق الطفل دنيا على سعادة يضفي فهو للعجز، االستسالم وعدم التكيف بر إىل ويصل األحزان

 توصيل يف يستخدم حيث املعوق للطفل رتبويةال الوسائط أهم من العرائس مسرح يعترب كما 
 من كلعبة العرائس وهي حمببة صورة يف لـه تقدم حيث للطفل والرتفيهية والنفسية والثقافية الرتبوية املعلومات

 بطبيعته مييل املعوق الطفل إن حيث .وقدراته مدركاته تنمية يف استغاللـها ميكن تثريه ما بقدر وهي ألعابه
 منه يقرتب العرائس مسرح خالل من يقدم ما أمام جيعلـه مما تتحرك يراها عندما بالسعادة ويشعر العرائس
 ا3ردة الصورة ميل املعوق الطفل أن التجارب أثبتت كما .مباشرة أمامه حيدث ما يرى ألنه بسهولة ويصدقه

 صورة يف العرائس خالل من إليه يقدم ما عكس على يفهمها، ال قد واليت املعلومات Gا تقدم اليت اجلافة
 إدراكها يف مشقة جيد ال وبالتايل غريبة غري صورة يف تبدو جيعلـها هذا فإن احلياة صميم من واقعية مواقف

  )2(.أثراً  وأشد وأقوى أوضح بصورة التعليمي املفهوم يصل وبذلك ينساها وال
                                          

 .64، ص  سابق مرجع،  كامل حكيم ، حنو إعالم تربوي للمعوقني  ثابت)1(
ببـور       كـري جتربـة ميدانيـة جبمعيـة التثقيـف الف-املعـوق ذهنيـاً  الطفـلدور مسـرح العـرائس يف تنميـة  " أمحـد حسـني ، سعاد) 2(

. بــ ج املؤمتر القومي السابع الحتاد هيئات رعاية الفئـات اخلاصـة واملعـوقنيوتوصياتحبوث ودراسات ، "دسعي
 .342-340، ص ص 1998ديسمرب : األول، القاهرة ا3لد، ع. م

.
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 أن ينبغي  وجتهيزاته تهومكونا بتصميمه املعوقني األطفال رياض مبىن أن يتضح سبق ما خالل ومن
 اليت األنشطة خالل من املختلفة قدراته وتطوير الطفل منو ودفع الرتبوي العمل أهداف حتقيق على يعمل

 وأن نفسه على االعتماد على املعوق الطفل تساعد أن التجهيزات من ينتظر حيث التجهيزات هذه ختدمها
 كما .حلاجاته تستجيب وأن ميولـه وفق االختيار لـه حتتي وأن قدراته تنمية على تعمل وأن استطالعه تثري

 اجلسدية وسالمتهم األطفال صحة على احملافظة ومواصفات أسس وجتهيزاته املبىن يف يتوفر أن ينبغي
 خطر أو مكروه أو ضرراً  عنها ينتج ال حبيث الروضة داخل املتوفرة واأللعاب األجهزة استعمال عند وأمنهم

  .تركيبها طريقة أو شكلـها بسبب أو منها صنعت اليت املادة ببسب سواء الطفل، على

77

الطفل وتتبلـور شخصـيته ، فـإن دورهـا هـام وضـروري  فيهاهي البيئة االجتماعية اليت ينمو  األسرة 
خصـي واالجتمــاعي، أل�ـا تــؤثر علـيهم يف أهـم مراحــل منـوهم الش االجتماعيـةيف حيـاة األطفـال وتنشــئتهم 

يف  النمــويف الطفــل هــي مبثابــة األســاس القاعــدي لبيئتــه الشخصــية وعليهــا ترتتــب نتــائج  األوىلفالســنوات 
يف حيـــاة األطفـــال  تربويـــةاملراحـــل التاليـــة، ومـــن هنـــا يعـــول املتخصصـــون علـــى مـــا تؤديـــه األســـرة مـــن أدوار 

  )1(.وحتقيق التوافق النفسي واالجتماعي لـهم

يــــدركون أفضــــل مــــن أي شــــخص آخــــر أنــــواع  فهــــماألكثــــر معرفــــة حباجــــة أطفالـــــهم هــــم  فاآلبــــاء 
هـــم العنصـــر الوحيـــد املشـــرتك يف كـــل اخلـــدمات  اآلبـــاءوال شـــك يف أن . اخلـــدمات الـــيت حيتاجهـــا األطفـــال 

ــــهموالنشـــاطات واخلـــربات املقدمـــة  ـــيت تتصـــل Gـــا كـــل  ألطفال ـــه فهـــم احللقـــة ال يف األوضـــاع املختلفـــة، وعلي
  )2(.منها سلسلة اخلدمات اليت يتم تقدميها لألطفال املعوقني تتكونيت احللقات ال

هـام يف تربيـة األطفـال املعـوقني إىل جانـب الــدور  بــدورتقـوم  ريـاض األطفـال املعـوقنيأن  وباعتبـار 
يف الرتبيــــة بــــني الروضــــة واألســــرة أمــــر ضــــروري لتحقيــــق النمــــو املتــــوازن  التكامــــلالبــــارز لألســــرة، لــــذا يعتــــرب 

 فإنــهاملعــوق، وإذا كــان هــذا التكامــل يف أســلوب الرتبيــة ضــروري يف أي مرحلــة تعليميــة،  للطفــلتكامــل وامل
توطيـد العالقـة  والروضـةأكثر ما يكون يف مرحلة ما قبل املدرسة، ويقصد بالتكامل أو التعـاون بـني األسـرة 

تحمــل معــه هــذه املســئولية اآلخــر وي عمــلبــني األســرة والروضــة وتبــادل املشــورة واخلــربة ، فكالمهــا يكمــل 
لـــــه الطفــــل مــــن متاعــــب أو مشــــكالت أو صــــعوبات  يتعــــرضالكبــــرية يف الرتبيــــة ، ومواجهــــة مــــا ميكــــن أن 

  )3(.فيتعاونوا على حلـها
                                          

 نظـــرة–رة يف رعايـــة وتنميـــة الطفـــل نـــدوة دور األســـ، " مـــن االحنـــراف األطفـــالدور األســـرة يف محايـــة  " خليـــل البحـــر، ممـــدوح) 1(
 .47م ، ص2000، أبريل ) ا3لس األعلى للطفولة: الشارقة (، مستقبلية

.158ص ،سابقمرجع اخلطيب ، مقدمة يف اإلعاقة السمعية،مجال) 2(
 .380، ص  سابقمرجع حممد بدر،  سهام )3(
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 )1( -:عديدة لتعاون األسرة مع الروضة يف تربية الطفل املعوق ومن هذه الصور ما يلي صور وهناك
هــذه البيانــات  وتتضــمن، تربيتــهالقــائمني علــى  تســاعد  الطفــل مــا يقدمــه اآلبــاء مــن بيانــات وافيــة عــن-1

ومـدى تواجـد إعاقـات  والنفسـية،نوع ودرجة اإلعاقـة ووقـت حـدوثها وأسـباGا وحالـة الطفـل الصـحية 
 .أخرى لدى أحد أفراد األسرة

مـة والسؤال عـن حالـة الطفـل وتلقـي بعـض التعليمـات مـن املعل للمؤسسةالزيارات اليت يقوم Gا اآلباء -2
أو االجتماعية أو الزائرة الصحية للتنسـيق مـع الروضـة يف أسـلوب وطريقـة تربيـة  النفسيةأو األخصائية 

 .ومساعدته الطفل
األخــرى لألطفــال املعــوقني ، ويف هــذه احلالــة ميكــن أن  األســرحضــور اآلبــاء جملــس اآلبــاء واللقــاء مــع -3

ملهمــــة الشــــاقة املتعلقــــة برتبيــــة الطفــــل واآلمــــال والتحــــدث إلــــيهم يف ا املشــــاعريتســــىن لـــــهم مشــــاركتهم 
 .املعوق

حـــىت ميكنهـــا التعـــرف علـــى قـــدرات وإمكانـــات  واحلفـــالتمشـــاركة األســـرة أطفـــال الروضـــة الـــرحالت -4
 . على دراية Gا األسرةوميول أطفالـها اليت رمبا ال تكون 

 للدور نظراً  ألمهية،ا غاية يف أمر املعوق الطفل تربية يف الروضة مع األسرة تعاون أن يتضح سبق ومما 
 التنسيق وضرورة جانب، من منوه جوانب ورعاية للطفل االجتماعية التنشئة يف األسرة تلعبه الذي احليوي

 من يشيع وما الروضة، داخل وتعليمه، الطفل تربية يف خاصة وطرق أساليب من يستخدم ما بني واالتساق
 ووحدة توطيد يتطلب مما .آخر جانب من رياألس احمليط يف معاملة وأساليب اجتماعي تفاعل أمناط

 والروضة األسرة بني الرتبية أسلوب يف والتناقض التذبذب إن حيث والروضة األسرة بني الثقة وتبادل العالقة
 .املعوق للطفل السليمة الرتبية معوقات أكرب من يُعد

ت األساســـية لرتبيـــة املعـــوق ميثــل أحـــد املقومـــا الطفـــلبـــرغم أن التعـــاون بـــني الروضــة وأســـرة  ولكــن 
سـليمة إال أن املمارسـات الرتبويـة تبـني أن هنـاك عـدة عراقيـل للتعـاون  تربيةالطفل املعوق فيما قبل املدرسة 

 )2( -:والروضة ومن أمهها ما يلي األسرةبني 

ردود فعـــل قويـــة مثقلـــة عاطفيـــاً ومرتبطـــة يف كثـــري مـــن  إىليـــؤدي الوقـــع النفســـي لإلعاقـــة علـــى األســـرة -1
متامـاً علـى اإلعاقـة يف ظـرف وجيـز أو التشـاؤم واالستسـالم إىل  التغلـببتوقعات خياليـة مثـل األحيان 

 .اليأس والقنوط

                                          
 .150-149، ص ص مرجع سابق درسة ،برامج وطرق تربية الطفل املعوق قبل امل أبو زيد جندي، مسرية )1(
.114-113، ص ص مرجع سابقيف جمال اإلعاقة الذهنية، املختصالنصراوي، يوسف القروي، دليل املريب مصطفى)2(
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للحــد منهـا والتغلـب علــى مضـاعفاUا مســألة فنيـة تتجــاوز  اإلعاقـةاعتبـار بعـض اآلبــاء أن التعامـل مــع -2
 . إمكاناUم

تـردد (الـيت مـرت Gـا منـذ ظهورهـا  نـاتج عـن الصـعوبات كلـلتعب بعض األسر يف جماGة اإلعاقة وهو  -3
 ).إحباطات متكررة - مصاريف باهظة - مكثفعالج  - على عدد كبري من األطباء

الفقـر واملـرض والـيت تسـتحوذ علـى مشاغلــها وحتـول دون  مثـلكثرة املشاكل اليت جتاGها بعض األسـر -4
 .لإلعاقةاهتماماً كافياً  إيالئها

مناسـبات قليلـة أل�ـم يعتـربون الرتبيـة اخلاصـة اختصاصـاً  يفإال استبعاد بعض معلمات الروضة لآلبـاء -5
 .يتطلب اإلعداد والتدريب

ومواقف اآلباء كأن يفـرط هـؤالء يف محايـة أطفالــهم  املعلماتالتناقض الذي يظهر أحياناً بني مواقف -6
 . يةسياسة التشجيع على املبادرة والتعود على حتمل املسئول املعلماتاملعوقني بينما تنتهج 

 تربية يف الكامل بدورها القيام من تتمكن لن الروضة فإن العراقيل هذه حجم كان مهما ولكن 
 أهم من يعترب األسرة تعاون إىل حاجتها إن حيث األسرة جانب من ومثمر فعال تعاون بدون املعوق الطفل

 .منها التخفيف أو العراقيل هذه إزالة على العمل يتطلب مما .السليم الرتبية املعوق الطفل تربية متطلبات
 

 -: باfiتمـع تتصل متطلبـات : رابعاً  
هـــو الـــذي حيـــدد طبيعـــة االحنرافـــات الـــيت  ا3تمـــعالتبـــاين بـــني أفـــراد ا3تمـــع ظـــاهرة عامـــة، لكـــن  إن

إىل -فــإن مظــاهر العجــز أو القصــور عنــد األفــراد تفرضــها ذلــكيعتربهــا مظــاهر للعجــز أو القصــور، وعلــى 
الثقافـــة أو الـــيت يتوقعهـــا ا3تمـــع مـــن أعضـــائه كمـــا تتحـــدد مـــن خـــالل  تتطلبهـــات الـــيت الواجبـــا-حـــد بعيـــد
هــو الــذي يضــع احلــدود واملعــايري وخيتــار الصــفات  فــا3تمع )1(.اخلاصــة Gــذه االحنرافــات املوضــوعيةاحلقــائق 

لـى الفـرد تسـمية بـني املرغـوب وغـري املرغـوب، فبمجـرد أن يطلـق ا3تمـع ع للتمييـزاملهمة اليت يراها مقياسـاً 
يف عمليـة  سـواءيف احلال سلسلة من األحكام التقييمية بشأنه، بل وسلسلة من النتائج املرتتبـة  تبدأخاصة 

يف ظروف حيـاة الفـرد اخلاصـة  عميقةأو يف شكل تغيريات . التفاعل االجتماعي أو يف املعامالت القانونية
وهـــو الـــذي يطلـــق املســـميات علـــى كـــل  ها،ومـــدافـــا3تمع بـــذلك هـــو الـــذي يضـــع حـــدود شـــدة اإلعاقـــة . 

  )2(.حالة

                                          
، مرجـــع ســـابق والتطبيـــق، النظريـــة–اإلعاقـــة ورعايـــة املعـــوقني  ســـيكولوجيةالســـيد عبـــد الـــرحيم ، قضـــايا ومشـــكالت يف  فتحـــي )1(

 .27ص
وتوصــيات املــؤمتر القــومي الســابع الحتــاد هيئــات رعايــة الفئــات ودراســاتحبــوث قنــديل، اإلعاقــة كظــاهرة اجتماعيــة، شــاكر)2(

 .52، ص1998ديسمرب : ا3لد الثاين ، القاهرة ،ع. م. بـ ج واملعوقنياخلاصة 
ت
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إن إعاقــــة الفــــرد جســــمياً أو نفســــياً أو  ا3تمــــع،فاإلعاقــــة حالــــة اجتماعيــــة ، حالــــة خيلقهــــا  وبــــذلك
ا3تمــع أو الفــرد علــى أ�ــا واقــع يشــكل اختالفــاً أو حيــوداً غــري  يراهــاحينمــا -فقــط–ســلوكياً تصــبح كــذلك 

فــإن ذلــك يســتتبع إطــالق . جمــرد تصــنيف الفــرد علــى أنــه خمتلــف وال شــك أن اآلخــرين،مرغــوب فيــه مــن 
 تلــكلعـل مــن أبرزهـا مجيعــاً هـي . ومــن مث ردود أفعـال خاصــة وأسـاليب تعامــل اسـتثنائية خاصـة،مسـميات 

، وأوجـه القـوة  الكفـاءةالوصمة االجتماعية لـهؤالء األفراد بالقصور والعجز، أكثـر مـن اإلشـارة إىل مظـاهر 
مـن األعمـال واملهـام كغـريهم مـن العـاديني  الكثـريعلـى أداء  لقـدرUمصياUم، بل وإغفالـها اإلجيابية يف شخ

إىل  يممـا يـؤدسـوى إدراك أنفسـهم علـى أ�ـم أقـل قيمـة مـن غـريهم،  غالبـاً سواء بسواء، مما ال يرتتب عليـه 
ـهم �بــاً ملشــاعر بــاألمل النفســي، وجيعلــ احساســاUم، كمــا يفســح الطريــق لنمــو  لــذواUماحنطــاط تقــديراUم 

الـرفض  مشـاعروالدونيـة واالنسـحاب، كمـا يسـهم شـيوع اسـتخدام هـذه املسـميات السـلبية يف منـو  النقص
  )1(.واملقاومة واإلنكار ورمبا الشعور باخلجل واخلزي والعار من قبل أسرهم

املعـوق، والـذي جيـين مثـرة ذلـك هـو الطفـل  األسـرةا3تمع للطفل املعوق تنعكس بدورها على  فنظرة
معلـن لإلعاقـة تـدفع األسـرة إىل إخفـاء طفلــها املعـوق بـأي نـوع مـن  الغـريفرد الفعل الطبيعي لرفض ا3تمـع 

. ا3تمـــع ممـــا يصـــيب الطفـــل باالكتئـــاب والعزلـــة ويصـــبح عـــدو للمجتمـــع الـــذي رفضـــه عـــنأنـــواع اإلعاقـــة 
يف  املعـــوقدم مشـــاركة الطفـــل علـــى ذلـــك عـــدم تـــوافر اإلحصـــائيات احلقيقيـــة بالنســـبة لإلعاقـــة وعـــ والـــدليل

  )2(.احلياة االجتماعية

االهتمـام حباضـر ا3تمـع ومستقبلــه حيـث يشـكل  منرعاية الطفولة واالهتمام Gا جزءاً  تعد وحيث
األجيال التالية، لذا فإن االهتمام Gم من جانـب ا3تمـع  يشكلوناألطفال شرحية واسعة من ا3تمع، كما 

 الواقـــع اهتمـــام بــــا3تمع نفســـه وبتقدمـــه وتطـــوره وبقــــدر اإلعـــداد اجليـــد لـــــهؤالء يف ألنــــهال يـــأيت مـــن فـــراغ 
ذلــك  يقتصــروال . منــذ الســنوات األوىل مــن حيــاUم بقــدر مــا يتــوفر للمجتمــع املســتقبل والتقــدم األطفــال

. يـتهمعـن طريـق االهتمـام برتب قـدراUمعلى األطفال العاديني بل إن األطفال املعوقني ميكن أيضـاً اسـتثمار 
 .بدورهم يف بناء ا3تمع ورفاهيته ليسامهواإىل أقصى حد ممكن  إمكاناUمواالستفادة من 

وتــوفري مــا يلــزمهم مــن خــدمات وإتاحــة الفــرص أمــامهم  املعــوقنيرعايــة ا3تمــع لألطفــال  تعــد لــذا 
صــلت إليــه مــن أهــم املؤشــرات الــيت تــدل علــى املســتوى احلضــاري الــذي و  ا3تمعيــةلالنــدماج يف األنشــطة 

 .ا3تمعات

                                          
 .9، ص مرجع سابقاملطلب أمني القريطي،  عبد) 1(
. م .بــ ج املـؤمتر اخلـامس الحتـاد هيئـات رعايـة الفئـات اخلاصـة واملعـوقني،املعـوقع للطفل باللـه حجازي، نظرة ا3تماملعتصم) 2(

 .129، ص 1990، القاهرة، ع
.
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االجتماعيـــــة ذات األبعـــــاد الرتبويـــــة  القضـــــاياأصـــــبحت قضـــــية إعاقـــــة الطفولـــــة واحـــــدة مـــــن  فقـــــد 
ـــيت أصـــبحت حمـــط اهتمـــام  ـــاً علـــى . املختلفـــة وعنايتهـــا ا3تمعـــاتواالقتصـــادية وال فاإلعاقـــة ال تشـــكل عبئ

وقـد سـبقت اإلشـارة إىل ا3تمـع، بـل إن آثارهـا متتـد لتطـال قطاعـاً كبـرياً مـن  فحسـبالطفل املعوق وأسرته 
بإصـدار القــوانني والتشـريعات الــيت  قـد اهتمــت يف النصـف الثــاين مـن القــرن املاضـي ا3تمعــاتمـن  أن كثـري
أو  الوقايــةا3تمــع حيــال األطفــال املعــوقني، وتنظــيم اســتجابته الحتياجــاUم ســواء يف جمــال  مســئوليةحتــدد 
 مــنية مباشــرة يف إحــداث اإلعاقــة فإنــه يســتطيع مــن خــالل جمموعــة إذا كانــت لـــه مســئول فــا3تمع. الرعايــة

 . اإلجراءات املعاكسة أن يؤدي دوره يف ختفيف آثارها

منـذ وقـت مبكـر مـن أهـم سـبل الرعايـة الـيت ميكـن أن  سـليمةتربية األطفال املعوقني تربيـة  تعد لذا 
 :كلتحقيق ذلاملتطلبات ومن أهم .  األطفاليقدمها ا3تمع لـهؤالء 

 .الوقاية من اإلعاقة علىالعمل -1
 .تربوي مناسب إعالموجود -2
 .والتشريعات اخلاصة باألطفال املعوقني القواننيتطبيق -3

11

والعنايــة بتنشــئته تنشــئة اجتماعيــة وصــحية  األمــراض،احلفــاظ علــى حيــاة الطفــل ومحايتــه مــن  إن 
البشــرية للمجتمــع، فبقــدر إحاطــة الطفــل بكافــة وســائل احلمايــة  الثــروةحفــاظ علــى  ســليمة هــو يف احلقيقــة

للمجتمــع املســـتقبل املشــرق اخلـــايل مــن شـــىت أنــواع األمـــراض، وخاصــة تلـــك الـــيت  يتـــوفرالصــحية بقـــدر مــا 
ا مسـريU تـأمنومن املعلوم أن طفل اليوم هو رجل الغد، وال ميكن ألمة أن . نوعاً من اإلعاقة وراءهاختلف 

خالني من خمتلف أنـواع  أصحاءحنو التنمية االجتماعية واالقتصادية ما مل تكن تعتمد على شباب ورجال 
 .اإلعاقات البدنية والعقلية

الناجتـة عـن زيـادة املعـوقني يف ا3تمـع وخاصـة يف  واالجتماعيـةالكثري من اآلثار االقتصـادية  فهناك 
مـــن  تعـــدى حـــد ســـواء فباإلضـــافة إىل أن غالبيـــة فئـــة املعـــوقني الضـــعيفة منهـــا علـــ أوالـــدول الناميـــة الفقـــرية 

وأســرها تعــيش  الفئــةغــري العاملــة يف ا3تمــع وال تســهم يف عمليــات اإلنتــاج الفعليــة، جنــد أن هــذه  الفئــات
تســتنزف مــن الــدخل القــومي،   الــيتعلــى املســاعدات املاليــة أو مــن نظــم الضــمان والتأمينــات االجتماعيــة، 

وعـــــالج املعـــــوقني تعتـــــرب ذات تكلفـــــة  وتـــــدريبالقتصـــــادية يف جمـــــاالت تعلـــــيم وتأهيـــــل كمـــــا أن التكلفـــــة ا
  )1(.ا3تمع مناقتصادية عالية باملقارنة بالفئات األخرى 

                                          
 .161-160، ص ص  ، مرجع سابقعبد الرمحن  حممد عبد اللـه حممد) 1(
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بالنســبة إىل الســوي يبلــغ أكثــر مــن ثالثــة  املعــوقمتوســط مــا ينفــق علــى تعلــيم الطفــل  حيــث إن 
وعشــــرة أضــــعاف بالنســــبة . التخلــــف العقلــــيالصــــمم و  حالــــةأضــــعاف يف حالــــة كــــف البصــــر، ومثلـــــها يف 

باإلضــافة إىل أن تـــأثري اإلعاقــة ال يقتصـــر علــى األطفـــال املعــوقني ، بـــل  هـــذا )1(.للمعــوقني بالشـــلل املخــي
مــن %) 25(وعــائالUم، فتشــري تقــديرات العديــد مــن املنظمــات املتخصصــة إىل أن  أســرهميشــمل أفــراد 

  )2(.مباشر باإلعاقة ونتائجهاا3تمع يتأثرون بشكل مباشر أو غري  أبناء

مـن اإلعاقـة ، مـن العمليـات الضـرورية والالزمـة  احلدأصبحت عمليات الوقاية اليت تستهدف  لذا 
اإلعاقــة واحليلولــة دون تفــاقم هــذه املشــكلة وظهــور نتائجهــا  مشــكلةللمجتمــع حــىت يــتمكن مــن مواجهــة 

 .السلبية املتعددة

عن جمموعة مـن اإلجـراءات واخلـدمات املقصـودة واملنظمـة،  عبارة"مبفهومها احلديث هي  والوقاية 
أو اإلقـــالل مـــن حـــدوث اخللـــل أو الصـــور املـــؤدي إىل العجـــز يف الوظـــائف / دون احليلولـــةالـــيت Uـــدف إىل 

إتاحـة الفرصـة  Gـدفأو السـيكولوجية واحلـد مـن اآلثـار السـلبية املرتتبـة علـى حـاالت العجـز،  الفسيولوجية
درجـة ممكنـة مـن احملـددات ، وتـوفري  بأقـلدرجة ممكنة من التفاعل املثمر مع بيئته،  للفرد، كي حيقق أقصى

وقد تكون تلك اإلجراءات ذات طـابع طـيب أو  العاديني،الفرصة ألن حيقق حياة أقرب ما تكون إىل حياة 
  )3(".تأهيلياجتماعي أو تربوي أو 

تقتصر على اإلجراءات اليت حتـول أو اإلعاقة ال  منخالل هذا املفهوم فإن خدمات الوقاية  ومن 
جيـــب أن تشـــتمل علـــى إجـــراءات أخـــرى للحيلولـــة دون  بـــلتقلـــل مـــن احتمـــال حـــدوث اإلصـــابة فحســـب 

تطــور حالــة العجــز إىل حالــة مــن اإلعاقــة، ويف كــل احلــاالت فإنــه  أوتطــور اإلصــابة إىل حالــة مــن العجــز، 
 تـتم أنذ ا3تمـع اإلجـراءات املناسـبة والـيت ميكـن العجز أو درجة اإلعاقة إذا ما اختـ درجةميكن التقليل من 

- :من خالل ثالثة مستويات تتمثل فيما يلي

- : األولالمستوى  -أ
وUيئــة الظــروف الــيت حتمــل الطفــل مــن التعــرض  اإلعاقــة،اإلجــراءات الالزمــة ملنــع حــدوث  ويعــين 

ذلـك أسـاليب طبيـة  ويشـمل )4(.اعيةاجلسمية واحلسية والنفسية واالجتم سالمتهملسبباUا املختلفة، وحتقق 
ــــات التحصــــني ضــــد األمــــراض املســــببة لإلعاقــــة،  ــــل عملي ــــة مث ســــيما شــــلل األطفــــال والــــدفرتيا والوعالجي

                                          
 .42، ص  سابق مرجع القذايف ، سيكولوجية اإلعاقة ، رمضان) 1(
 .24، ص  مرجع سابق،  وآخرونالقريويت  يوسف) 2(
.21، صمرجع سابق، وآخرونالقريويت يوسف)3(
 .36، ص مرجع سابقاملطلب أمني القريطي ،  عبد) 4(
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كمـا يشـمل . مـن معـدالت حـوادث الطـرق واملنـزل التقليـلواحلصبة، وإعداد بـرامج إجرائيـة دقيقـة، ملنـع أو 
رة للتوعيـة والتثقيـف الصـحي والغـذائي ورعايـة سياسـات متطـو  تقـدميذلك زيادة الوعي الصـحي عـن طريـق 

مـن الناحيـة النفسـية واجلسـمانية ومعرفـة مسـببات اإلعاقـة مثـل تنـاول العقـاقري  وإرشـادهماألمهات احلوامل 
اجلنــني  ســالمةواملســكرات، وضــرورة إجــراء الفحوصــات الطبيــة الدوريــة واملنتظمــة للتأكــد مــن  واملخــدرات

املســتوى اختــاذ إجــراءات  هــذاعــالوة علــى ذلــك يتضــمن . د الــوالدة مباشــرةواألم أثنــاء فــرتات احلمــل وبعــ
االحتمــــاالت الطبيــــة الناجتــــة مــــن  ومعرفــــة. وأســــاليب حديثــــة للتوعيــــة االجتماعيــــة خاصــــة بــــزواج األقــــارب

  )1(.الطبية الالزمة للراغبني يف الزواج من اجلنسني الفحوصاتاألمراض الوراثية املختلفة، وضرورة إجراء 

الالزمـــة ووضـــعها بـــني يـــدي اجلمهـــور،  املعلومـــاتالنجـــاح يف هـــذا املســـتوى علـــى تقـــدمي  تمـــدويع 
والتقاليـــد واالجتاهـــات الضـــارة عـــن طريـــق تعزيـــز العوامـــل  العـــاداتونشـــرها بـــني أفـــراد ا3تمـــع وحماولـــة تغيـــري 

 . الثقافية اإلجيابية

تمعــات الــيت تقــل فيهــا نســبة بشــكل ملحــوظ يف ا3 اإلعاقــةكثــرياً مــا تــرتبط زيــادة معــدالت   حيــث 
ترتفـع فيهــا نسـبة األميـة، حيــث تنتشـر فيهـا كثــري مـن العـادات والتقاليــد  الـيتالتحضـر أو ا3تمعـات الريفيــة 

 اإلعاقـةدون مواجهة إعاقة الطفل مما يتسبب يف مزيد من اإلعاقات األخرى املرتتبة علـى  حائالً اليت تقف 
  )2(.األوىل

- : الثانــيالمستـوى   -ب
الــيت مــن شــأ�ا الكشــف املبكــر عــن نقــائص النمــو  املنظمــة اجلهــود"Gــذا املســتوى الوقــائي  يقصــد 

مــن شــدة تأثريهــا، واحلــد مــن القصــور الــوظيفي املــرتبط Gــا  للتخفيــفواالضــطرابات واإلعاقــات والتــدخل 
شـــكالت جتنـــب الظـــروف الـــيت ميكـــن أن تـــؤدي إىل تطـــور اإلعاقـــة، وتفـــاقم امل علـــىعلـــى الطفـــل، والعمـــل 

-احلفـاظحبيث ال تتدهور حالة الطفل إىل أبعد من احلد الذي وصـلت إليـه مـن ناحيـة، ويـتم  عنهاالناجتة 
فيمــا بعــد مــن  واســتثمارهاعلــى مــا لديــه مــن إمكانــات واســتعدادات فعليــة ميكــن تنميتهــا -مــا أمكــن ذلــك

  )3(."ناحية أخرى

لينيكيـــــة ، واالختبــــارات املختلفـــــة اإلك الفحوصــــاتاإلجــــراءات الوقائيـــــة يف هــــذا املســـــتوى  ومــــن 
والعيـوب التشـرحيية أو االضـطرابات النفسـية، ويف العـادة  ة،الفسـيولوجيللكشف املبكر عـن حـاالت اخللـل 
                                          

 .176ص  ، مرجع سابقعبد اللـه حممد عبد الرمحن  حممد) 1(
 ألطفـال مـن أخطـار اإلعاقـةيف توجيـه األسـرة املصـرية حنـو محايـة ا التليفزيـونكامل الرشيدي، الدور الرتبوي لبعض برامج   أمحد )2(

الطفولـة جبامعـة  دراسـاتمركـز : ، القـاهرة  تنشـئته ورعايتـه - املؤمتر السنوي الثاين للطفـل املصـري - تقومييةدراسة  -
.35، ا3لد األول ، ص 1989عني مشس، 

 .36، ص مرجع سابقاملطلب أمني القريطي،  عبد) 3(
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كمــا تشـتمل اإلجــراءات يف هــذا املسـتوى علــى العنايــة الصــحية . ضـمن هــذا اإلطــار العامــةتـدخل املســوح 
الثقافيـــة ألطفـــال  البيئـــةالرتبويـــة الالزمـــة إلثـــراء  اإلجـــراءاتو لعـــالج االضـــطرابات والعيـــوب اخللقيـــة،  املبكـــرة

هـذا املسـتوى، يف معظمهـا إىل  يفوتوجه اخلدمات واإلجراءات الوقائيـة . وما إىل ذلك ...الفئات املعدومة
  )1(.حباالت القصور واالضطراب لإلصابةاألطفال ، خاصة الذين يعتربون أكثر عرضة أو قابلية 

الوصــول باإلصــابات واألطفــال املصــابني إىل  منــعســتوى الوقــائي يهــدف إىل فــإن هــذا امل وبــذلك 
حبــدوث القصــور الــوظيفي، وذلــك عــن طريــق اســتخدام العديــد  عمومــاً درجــة العجــز واإلعاقــة أو مــا يعــرف 

 .من األساليب اإلجرائية

- : الثالـثالمستـوى  -ج
يف حالــة ثبــوت اإلعاقــة بشــكل الطفــل املعــوق  حاجــاتهــذا املســتوى الوقــائي إىل مقابلــة  يهــدف 

. والتقــومي أو التــدخل الطــيب اجلراحــي، وغريهــا مــن الوســائل اإلصــالحدائــم حــني ال جتــدي معهــا عمليــات 
بـــــرامج العــــالج التــــأهيلي جبميـــــع مســــتوياته الطبيـــــة والنفســــية واالجتماعيـــــة  علــــىويشــــتمل هــــذا املســـــتوى 

 كـلستوى من اخلدمات استغالل وتنميـة واسـتثمار  كما تستهدف اجلهود اإلمنائية يف هذا امل.  )2(والرتبوية
  )3(.منو منما يتمتع به الطفل املعوق من طاقات واستعدادات لبلوغ أقصى ما ميكنها الوصول إليه 

علـى اإلجـراءات الـيت تتخـذ لتعـديل البيئـة لتصـبح  املسـتوىتشمل اخلدمات الوقائيـة يف هـذا  كما 
عيقــــات البيئيــــة املختلفــــة الـــيت حتــــول دون انــــدماجهم يف األنشــــطة مـــن امل والتقليــــلأكثـــر مناســــبة للمعــــوقني 

ووسـائل االتصـال  والطـرقاملختلفة، ومن األمثلة على هذه اخلدمات التسهيالت اخلاصة يف املبـاين  احلياتية
  )4(.، تعديل االجتاهات السلبية حيال املعوقني

اءات الالزمة، وخاصة التنفيذيـة منهـا اختاذ اإلجر  أمهيةفإن هذا املستوى الوقائي يشري إىل  وبذلك 
واالجتمــاعي والتعليمــي، وذلــك Gــدف التخفيــف مــن اآلثــار الســلبية  والنفســيلوضــع بــرامج التأهيــل الطــيب 

 .وإمكاناتهوالوصول بالطفل املعوق إىل أقصى ما تصل إليه قدراته . املعوق وأسرته الطفللإلعاقة على 

مــن اإلعاقــة إال أنــه مــن املالحــظ أن  الوقايــةصــوى لــربامج مــن األمهيــة الق علــى الــرغموممــا ســبق و  
ـــربامج الوقائيـــة يف أحيـــان كثـــرية، وخاصـــة  ا3تمعـــات الناميـــة ال تـــويل العنايـــة الكافيـــة ، ســـواء بســـبب  يفال

                                          
 .22، ص  مرجع سابق ، وآخرونالقريويت  يوسف) 1(
 .45ص  ،سابقمرجع  القذايف ، سيكولوجية اإلعاقة، رمضان) 2(
.36، ص مرجع سابقالقريطي،املطلب أمني  عبد) 3(
 .23، ص  مرجع سابق ،وآخرونالقريويت  يوسف) 4(
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درجـــة الـــوعي بأمهيتهـــا وضـــرورUا، ومـــن املالحـــظ أيضـــاً أن تلـــك ا3تمعـــات  اخنفـــاضتكلفتهـــا املاديـــة، أو 
  )1(.بكثري يف جمال اخلدمات العالجية منها يف ا3االت الوقائية أكرب جهوداً توظف 

مبسـتوياUا الـثالث تعتمـد يف جناحهـا علـى زيـادة  الوقائيةعلى ما سبق يتضح أن اإلجراءات  وبناء
حيـــث إن ظـــاهرة . والبحـــث عـــن حلـــول ملشـــكالته بصـــورة أكثـــر إجيابيـــة ا3تمـــعالـــوعي واملشـــاركة يف حيـــاة 

. واالجتماعيـةمتشابكة ومعقدة مـن العوامـل واألسـباب الصـحية والوراثيـة والثقافيـة  جموعةمباإلعاقة ترتبط 
توعيــة وتعلــيم وتنظــيم  عمليــاتلــذا فــإن األخــذ Gــذه اإلجــراءات ال حيــدث مــن تلقــاء نفســه بــل حيتــاج إىل 

شملــها وغـري احلكوميـة الـيت ي احلكوميـةوعمل دؤوب، مما يتطلب مشاركة العديد من اجلهات واملؤسسـات 
 .ا3تمع

22

والتثقيـف واإلحاطـة باملعلومـات الصـادقة الـيت  التنـويرهو منهج وعملية يقوم علـى هـدف  اإلعالم 
اجلماعي، فرتفـع مـن مسـتواهم وتـدفعهم إىل العمـل مـن أجـل املصـلحة  ووجدا�متنساب إىل عقول األفراد 

فــإن  مثبيــنهم مناخــاً صــحيحاً يقظــاً ميكــنهم مــن االنســجام والتكيــف واحلركــة النشــطة، ومــن  وختلــقالعامــة، 
وتبصــري اجلماعــات  اجلمــاهريياإلعــالم علــى هــذا النحــو عمليــة ووظيفــة اجتماعيــة Uــدف إىل تنــوير الــرأي 

وتفسـري املواضـيع . يهيئها لفهم مشخصـاUا امبعلى اختالف مستوياUا وتنوع اهتماماUا وتعدد مناشطها، 
نشــاطها مــن سياســي واقتصــادي وعلمــي وفــين وخلقــي  أبــوابواملواقــف الــيت متــس منــاص حياUــا يف ســائر 

  )2(.واجتماعي وصحي

نشر األخبار واألنباء واحلقـائق علـى األفـراد فـإن  إىل عملية Uدففإن اإلعالم جبانب أنه  وبذلك 
مــن أهــم مصــادر التوعيــة، إذ يعــاون علــى أن يلــم األفــراد  ويعــد اإلعــالم التوعيــة،مــن ورائــه هــدفاً عامــاً هــو 

وإكسـابه  الـوعياليت تساعد علـى التنميـة مـداركهم وإنضـاج وعـيهم، حيـث يقصـد بالتوعيـة إجيـاد  باحلقائق
ســلوكي معــني بقصــد حتقيــق  مــنهجلألفــراد واجلماعــات حلملـــهم علــى االقتنــاع بفكــرة معينــة أو رأي واختــاذ 

  )3(.ئم بالتوعيةنتائج يهدف إليها القا

                                          
 .23، ص سابقالرجع امل) 1(
.120-119، ص ص مرجع سابقعبد امللك رستم، رمسي)2(
 .114ص  مرجع سابقمعوقة،  غريمية للوصول لطفولة أمحد حسني ، سياسة إعال سعاد) 3(
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حتقيــــق التغــــري االجتمــــاعي يف ا3تمــــع وتــــدعيم  يفاإلعــــالم والرتبيــــة كالمهــــا يســــهمان  وحيــــث إن 
وأســاليب اإلعـــالم والرتبيـــة كلمـــا ازداد ا3تمـــع حتضـــراً  فـــرص ياتمســـتو  توكلمـــا تعـــددت وارتفعـــ. اجتاهاتــه

 )1( -:هناك بعد تربوي لإلعالم يتمثل يف أنوتطوراً، فإنه ميكن القول 

سلوكيات أو استجابات معينة وقياس هذا مبدى حتقيـق  تعديلاملعرفة ونقل األفكار وتوصيلـها Gدف -1
وراء هدف املادة اإلعالميـة مـع تقـدمي املعلومـات الصـادقة الواقعيـة الـيت  منالسلوك على النحو املتوقع 

 .املتلقي شؤونتعاجل 
 .هارات متنوعة للمتلقيوتنمية م إلكسابتنمية املهارات، حيث يرمي اإلعالم -2
حســـــب املســـــتويات املختلفـــــة باعتبـــــار اإلعـــــالم أداة  وUـــــذيبهاتغيـــــري االجتاهـــــات والقـــــيم، أو صقلــــــها -3

 .املختلفة وذلك Gدف تطوير القيم وإدخال أخرى جديدة املستوياتللمخاطبة املتجاوبة مع 
ة خلدمــة اجلمــاهري وخاصــة واإلرشــاد، كــأداة فعالــ التوجيــهحيــث حيتــوي اإلعــالم علــى عنصــر : التوجيــه -4

 .والقوميةيف جمال التوعية األسرية 
 .وتقدير الناحية اجلمالية والوجدانية يف التصرفات والشعور العلميتنمية العقالنية ، وممارسة التفكري -5
ـــة القـــدرة علـــى الســـلوك االجتمـــاعي -6 ـــادل واحـــرتام حريـــات  املتميـــز،تنمي الـــذي يقـــوم علـــى احلـــب املتب

 .اإلجيابية يف القضايا ا3تمعية  املشاركةوتنمية ومشاعر اآلخرين ، 
 . تنمية الشعور باالنتماء إىل ا3تمع-7
لــذا ينبغــي علــى أجهــزة اإلعــالم أن يكــون إعالمهــا  الـــهامكــان لإلعــالم ذلــك البعــد الرتبــوي   وملــا 

عالميــة ال ميكــن أن الرتبويــة لوســائل اإلعــالم العامــة، فالرتبيــة اإل الواجبــاتتربويــاً ويشــمل اإلعــالم الرتبــوي 
 حمتــوىمباشــر، وإمنــا ميكــن أن تــتم مــن خــالل بــث بعــض القــيم الرتبويــة واألخالقيــة يف  مقصــودتــتم بشــكل 

اإلعـالم كمؤسسـات  ووسـائلالرسالة اإلعالمية حبيـث يكـون تأثريهـا متـدرجاً وغـري مباشـر حـىت يـؤيت مثـاره، 
ـــرياً  ــــها وظائفهـــا اخلاصـــة منهـــا أن يكتســـب الفـــرد كث ـــه،  مـــن اجتماعيـــة ل ـــه وثقافت مكونـــات شخصـــيته ووعي

ــــة منشــــورة  ــــوي كــــل مــــادة إعالمي ــــواحي الرتبويــــة أو  أوفيتضــــمن اإلعــــالم الرتب ــــة مــــن الن مذاعــــة متــــس ناحي
كمــا يتضــمن تلــك املــواد اإلعالميــة املعــدة ألغــراض تربويــة   مباشــر،التعليميــة، ســواء بشــكل مباشــر أو غــري 

  )2(.أم مرئية مذاعةسواء أكانت منشورة أم 

بصـــفة عامــــة  املعـــوقنيالـــدور الرتبـــوي، فـــإن هـــذا الـــدور يف جمـــال  ذلـــكجهـــزة اإلعـــالم ألكـــان   وإذا
يف هــذا ا3ــال يظــل قاصــراً عــن  الرتبــوياألطفــال مــنهم بصــفة خاصــة يعــد مــن ألــزم األمــور، بــل إن اجلهــد و 

 . فين سليمعلى معرفة علمية وافية وتطبيق  القائمالوفاء بالتزاماته بدون عضد من اإلعالم الكفء 

                                          
.120، ص مرجع سابقعبد امللك رستم،رمسي) 1(
 .47، ص  مرجع سابق حكيم ، حنو إعالم تربوي للمعوقني ، كاملثابت   )2(
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خلدمـة ورعايـة األطفـال املعـوقني ميكنـه أن يـؤدي  املوجـهعليـه ميكـن القـول أن اإلعـالم الرتبـوي  وبناءً 
 -:الطفل املعوق فيما قبل املدرسة من أبرزها وتربيةأدواراً هامة يف جمال رعاية 

ات العاطفيــة املعــوق بشــكل علمــي بعيــداً عــن التــأثري  الطفــلالتعريــف حبجــم املشــكلة الــيت يعــاين منهــا -1
تقاليـد  بلـورةرأي عـام ملـم باملشـكلة، متعـارف عليهـا متعـاطف معهـا، و  تكـوينميكـن  حىت )1(.الضارة
مـن  يتطلـبجديـدة للتعامـل مـع األطفـال املعـوقني باعتبـارهم مـواطنني عـاديني ، وهـذا  اجتماعيةوقيم 

 .ااملعوق يف أجهزة اإلعالم نفسه الطفل أجهزة اإلعالم مراعاة تغيري صورة
تدابري ميكـن االسـتعانة Gـا يف هـذا الصـدد كمـا أن هنـاك  فهناك. اإلعالم عن سبل الوقاية من اإلعاقة-2

الطبيــة والنفســية والرتبويــة والتأهيليــة الــذين ميكــن اإلفــادة مــنهم كجهــات  النــواحيمــن األخصــائيني يف 
علــى  الطــيبالكشــف يف هــذا ا3ــال ، مــع إبــراز بعــض التــدابري يف هــذا الصــدد، مثــل ضــرورة  مرجعيــة

  )2(.التعليماألطفال فيما قبل املدرسة الكتشاف حاالت اإلعاقة قبل االخنراط يف سلك 
املعــوق وتتعـايش معــه، دون حتطـيم معنوياتــه جبهــل أو  طفلــهاتوعيـة اآلبــاء وترشـيد األســرة لكـي تتقبــل -3

ون األملـاين يـذيع برناجمـاً يشـرف الغربية على سبيل املثـال، كـان التليفزيـ أملانياإمهال أو عدم دراية، ففي 
للمرحلـة  وتأهيلــهمفريق من العلماء واملربني وعلماء الـنفس واألطبـاء إلعـداد األطفـال املكفـوفني  عليه

األوىل علـــى إشـــراك اآلبـــاء يف  بالدرجـــةاملدرســـية متهيـــداً إلدمـــاجهم يف ا3تمـــع، واعتمـــد هـــذا الربنـــامج 
  )3(.تنفيذه

مــــن خــــالل الــــربامج الصــــحية وغريهــــا، وإرشــــاد اآلبــــاء  الغــــذائيوالرتشــــيد االهتمــــام بالتوعيــــة الصــــحية -4
عـــن طريـــق مالحظـــة نظـــر الطفـــل ومسعـــه وخمـــارج ألفاظـــه وحركـــة  لإلعاقـــةللتعـــرف واالكتشـــاف املبكـــر 

على األم أثناء احلمل، وعلى الطفل بعد الوالدة، وذلـك ملنـع التعويـق،  الطبيةأطرافه وإجراء الفحوص 
 . قة املختلفة عن طريق املعاجلة والتأهيل املبكريناإلعا أنواعوتقليل 

للثقافــــة الرتبويــــة املختصــــة بقضــــايا املعــــوقني،  اإلعــــالمختصــــيص مســــاحات مالءمــــة يف كافــــة وســــائل -5
وحـث املـواطنني أسـوياء ومعـوقني علـى التـأليف وإبـداء األفكـار  ا3ال،وتشجيع النشر الثقايف يف هذا 

  )4(.وقني وحل مشكالUماألطفال املع تربيةاليت تسهم يف 

                                          
، ق عقليــاً اق يف مصــر وخاصــة املعــاملــؤمتر مســتقبل خدمــة املعــ الكاملــةاألعمــال ، " أمهيــة دور اإلعــالم " حجــاج ، مصــطفى )1(

 .246، ص1990مصر،  كاريتاسمجعية  : القاهرة
 .280، ص مرجع سابقعبد املنعم نور،  حممد) 2(
املــؤمتر اخلــامس الحتــاد هيئــات رعايــة . " شــعار طفولــة غــري معوقــة حتقيــقدور اإلذاعــة والتليفزيــون يف "  ســعيد صــربي،  حممــد) 3(

.106، ص 1990: القاهرة،ع . م .بـ ج واملعوقنيالفئات اخلاصة 
 .66، ص مرجع سابقعبد املنعم نور،  حممد) 4(
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وخمططـي السياسـات مـع طـرح األفكـار اجلديـدة وآراء  القـرارطرح القضية بكل أبعادها علـى متخـذي -6
  )1(.التكنولوجية املساعدة للطفل املعوق واحللول املقرتحة ملشاكلـه الوسائلاملختصني ، وبيان أحدث 

 وتشـجيعل املعـوقني فيمـا قبـل املدرسـة ،  ترعى األطفـا اليتالتعريف باملؤسسات واجلمعيات واملدارس -7
والنظاميــة يف هــذا  التطوعيــةالــدوافع اإلنســانية لــدى املســئولني عــن هــذه املؤسســات، وتشــجيع اخلدمــة 

 .ا3ال
اإلعاقـة لــهؤالء األطفـال يف شـكل فـين جـذاب  حلالـةمميزة بأسـلوب مبسـط طبقـاً  رسالة إعالميةتقدمي -8

للطفـــل املعـــوق بشـــكل مناســـب حـــىت تـــؤيت النتـــائج اإلجيابيـــة  ةاإلعالميـــلكـــي تصـــل الرســـالة . مـــدروس
 .منها املرجوة

ســـبق ينبغـــي علـــى أجهـــزة اإلعـــالم أن يكـــون إعالمهـــا تربويـــاً حبيـــث ال تتضـــمن مـــواده  مـــا ولتحقيـــق
بصــمات  تــرتكفتلــك األمــور . ألفاظــاً ومواقــف تســخر أو تقلــل مــن قيمــة ذوي العاهــات واملعــوقني وبراجمــه

تتمثل يف أساليب معاملـة  تربويةنفوس املعوقني وذويهم، بل جيب تثقيف اجلماهري بثقافة  بالغة اخلطورة يف
 .للمشاركة يف حياة ا3تمع إجيابيةاألطفال املعوقني وتقبلـهم وإتاحة الفرص لـهم بطريقة 

33

فئات ا3تمع عن طريق التشـريعات الـيت  لبعض التدخل لتهيئة فرص احلماية معظم الدول إىل تتجه
املالئـــم لرعـــايتهم باعتبـــار أن اإلنســـان الفـــرد لــــه احلـــق يف أن  املنـــاختضـــمن لــــهم اخلـــدمات الضـــرورية وUيئـــة 

 .اخلدمات األساسية الالزمة ليحيا حياة مستقرة مشاركاً ومسامهاً يف جمتمعه علىحيصل من ا3تمع 

الرعايــة واالهتمــام فقــد نــال جمــال اإلعاقــة  إىلاملعــوقني مــن أكثــر فئــات ا3تمــع احتياجــاً  وحيــث إن
ويرجــــع هــــذا االهتمــــام إىل االقتنــــاع املتزايــــد يف ا3تمعــــات  األخــــرية،واملعــــوقني اهتمامــــاً بالغــــاً يف الســــنوات 

ويف النمــو بأقصــى مــا متكــنهم منــه  اةاحليــلــهم احلــق يف -مــن أفــراد ا3تمــع-كغــريهم– املعــوقنياملختلفـة بــأن 
أدى إىل إصـــدار العديـــد مـــن القـــوانني اخلاصـــة Gـــم باعتبـــار أن القـــوانني اخلاصـــة  ممـــا )2(.قـــدراUم وطاقـــاUم

والتعلـــيم  الرتبيــةهــي املظلــة الــيت حتمـــيهم وتضــمن حقــوقهم ســواء يف ا3ـــال الصــحي أو يف جمــال  بــاملعوقني
  )3(.ماعيةوالتأهيل والتشغيل واملشاركة االجت

                                          
 .246ص،  مرجع سابقحجاج،  مصطفى) 1(
، ص  مرجــع ســابق النظريــة والتطبيــق،-اإلعاقــة ورعايــة املعــوقني ســيكولوجيةالســيد عبــد الــرحيم، قضــايا ومشــكالت يف  فتحــي) 2(

13.
 .153، ص  ، مرجع سابقعبد الكرمي اليافعي  مىن) 3(
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بـطء وتعقـد اإلجـراءات القانونيـة ، بـل إن  ُيالحـظمن تعدد هذه القـوانني إال أنـه  على الرغم ولكن
مــا نــص عليــه القــانون مــن ضــمانات وحقــوق تتعلــق بتــوفري التعلــيم  بتطبيــقاألمــر زاد إىل حــد عــدم االلتــزام 

  )1(.للطفل املعوق

 )2( :نني والتشريعات يف مصر يتمثل يفأبرز املعوقات اخلاصة بتطبيق هذه القوا من ولعل
 .الرعاية والتأهيل للمعوقني خبطط التنمية االجتماعية واالقتصادية للدولة سياسةعدم ربط -1
 .االجتماعي والبعد اإلنساين لدى املسئولني عن التطبيق البعدغياب -2
 .الكافية إلقامة املشروعات الالزمة للتنفيذ امليزانياتعدم رصد -3
 .والـهيئات إىل الكوادر املتخصصة للعمل مع املعوقني ساتاملؤسافتقار -4
 . والتشريعات النص على بعض حقوق املعوقني والتيسريات الالزمة لتنفيذها القواننيإغفال -5

هنــاك حاجــة ماســة إىل أن يقــوم ا3تمــع بــدوره كــامالً يف العمــل علــى تطبيــق القــوانني  فــإن وبــذلك
ميكـن دجمـه  حبيـث. لطفل املعوق ليحصل هذا الطفل على حقوقه كاملـةاخلاصة برتبية ورعاية ا والتشريعات

 .ورفاهيتهيف ا3تمع مما يزيد من قدرته على اإلسهام يف حتقيق بناء ا3تمع 

                                          
املـــؤمتر الســادس الحتـــاد ، " بــاملعوقني جبمهوريـــة مصــر العربيــة للنهـــوضدراســة حـــول اســرتاتيجية وطنيــة "  عبــده حممـــود،  علــي )1(

 .58-57، ص ص 1994، القاهرة ، مارس  ع. م . بـ ج واملعوقني اخلاصةهيئات رعاية الفئات 
وتوصــيات املــؤمتر القــومي الســابع الحتــاد هيئــات حبــوث ودراســاتوالتطبيــق،عبــده حممــود، حقــوق املعــوقني بــني التشــريع علــي) 2(

 .143، ص  1998: ، ا3لد األول ، القاهرة ع. م . بـ ج واملعوقني اخلاصةرعاية الفئات 
ت
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 الفصل الخامسس
 في تربية الطفـل المعوق  الجهود الحكومية

 والحاجة إلى الجهود األهلية
 

 .مقدمة  -
 .وزارة الرتبية والتعليم جهود : أوًال   -
 .وزارة الشئـون االجتماعيــة  جهود: ثانياً  -
 .وزارة اإلعــالم  جهود:  ثالثاً  -
 .وزارة الصحـة والسكـان  جهود:  رابعاً  -
 . ل املعوقطفاجلهود األهلية يف تربية الاحلاجة إىل مشاركة  -
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 -: مقدمةة
تعــرتف مجيــع دول العــامل حبــق الطفــل املعــوق يف احليــاة الطبيعيــة يف جمتمعــه ، حيــث يــنص اإلعــالن 

لعـاملي حلقـوق الطفـل علـى ضـرورة تـوفري الفـرص واإلمكانيـات الـيت تتـيح لـه أن ينشـأ يف جـو صـحي سـليم ا
يف ظــروف مالئمــة مــن احلريــة والكرامــة ، وأن ينشــأ يف جــو مــن األمــان يف ظــل أســرته أو أســرة بديلــة ، وأن 

ة أنـواع اإلمهـال والقسـوة يتلقى العلم واملساعدة والغـوث يف حالـة الطـوارئ ، وأن تتـوفر لـه احلمايـة ضـد كافـ
 .) 1(واالستغالل

حـد سـواء منـذ  ىلـذا كـان لزامـا علـى مصـر وهـي املعطـاءة دومـا ألبنائهـا الضـعيف مـنهم والقـوي علـ
فجـــر التـــاريخ مـــن خـــالل أصـــالة شـــعبها ، ومـــا فرضـــته عليهـــا الـــديانات الســـماوية ودســـتورها ، ومـــن واقـــع 

 .قوق اإلنسان أن تويل اهتماما باألطفال املعوقني مشاركتها يف التوقيع على اإلعالنات العاملية حل

Gـــدف احلكوميـــة  والــــهيئاتمصـــر جهـــود العديـــد مـــن املؤسســـات  يف تتضـــافروعلـــى هـــذا األســـاس 
 .اجلهودألطفال املعوقني وفيما يلي أهم هذه ل تقدمي الرعاية

 
 -: والتعليم الرتبية وزارة جهود :  أوالً 

م أنشـــئت 1874بتعلـــيم املعــوقني ففـــي ســنة  اهتمامهــااعيــل الدولــة منـــذ عهــد اخلـــديوي إمس أولــت
ســتة مــن البنــني، واثنتــني مــن (بــدأت بتعلــيم مثانيــة أطفــال  حيــثمدرســة خاصــة لتعلــيم املكفــوفني والصــم، 

أنشـئت مدرسـة للعميـان  1900ويف عـام ). مدرسـة العميـان واخلـرس( املدرسـة، وأطلق على هذه )البنات
اجتهـــــت وزارة  1926أنشـــــئت مدرســـــة للعميـــــان بـــــالزيتون، ويف عـــــام  م1901عـــــام  ويف. باإلســـــكندرية 

  )2(.إعداد معلمات للتعامل مع األطفال املكفوفني إىلاملعارف 

املـدارس والفصـول اخلاصـة بـاملعوقني، وكـان أول  إنشـاءم توسـعت الدولـة يف 1952قيام ثورة  وبعد
تح مــدارس اإلعــدادي واإلعــدادي فـ 1958، وشــهد عــام 1956 عــاممعهـد أنشــئ للمتخلفــني عقليـاً يف 

إنشــاء فصــول املشــايف اخلاصــة بــالطالب املرضــى  1969كمــا شــهد عــام   عقليــاً،املهــين للصــم واملتخلفــني 

                                          

 31: ، القــاهرةنــدوة الطفــل املعــوق، "حقــوقهم وجهــود وزارة الرتبيــة والتعلــيم يف رعــايتهم –املعوقــون "  صــبحي عطــا اللـــه ،  (1)
 . 59 ص، ، الـهيئة املصرية العامة للكتاب،1982 ، رفرباي 4 –يناير 

، الكتــــاب الســــنوي ، ا3لــــد الثــــاين 1996-1974املتخصصــــة  القوميــــة، موســــوعة ا3ــــالس القوميــــة املتخصصــــة ا3ــــالس) 2(
ص ، 1996-1995مطبوعــات ا3ــالس القوميــة املتخصصــة، : والعشــرون، القــاهرةالثالثــةوالعشــرون، الــدورة 

273.  
ص
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حــدثت طفــرة يف إنشــاء مــدارس الرتبيــة اخلاصــة،  1990إىل عــام  1977الفــرتة مــن عــام  ويفوالنــاقهني، 
 الــثالثفصــالً باملراحــل التعليميــة  2456تضــم ) 405(بلــغ عــدد املــدارس واألقســام  97/98عــام  ويف

،  الســـــمعتلميــــذ وتلميـــــذة مــــن فئــــات املكفـــــوفني وضــــعاف البصــــر، والصـــــم وضــــعاف  25936وختــــدم 
  )1(.واملتخلفني عقلياً واملعوقني صحياً 

مــدارس وأقســام الرتبيـة اخلاصــة مـن خــالل اإلدارة العامــة  علـىوزارة الرتبيــة والتعلـيم اإلشــراف  وتتـوىل
 اخلـواصالتعلـيم األويل، مث أطلـق عليـه قسـم  بـإدارة" الشـواذ قسـم"حتت مسـمى  بدأتصة، اليت للرتبية اخلا

حتولـت إىل اإلدارة العامـة  1964مث إدارة الرتبية اخلاصة كإدارة فرعية من إدارة التعليم االبتدائي، ويف عـام 
ــاً تضــم إدارات فرعيــة ثــالث  إدارة -إدارة الرتبيــة البصــرية-ةإدارة الرتبيــة الســمعي(للرتبيــة اخلاصــة، وهــي حالي

  )2().الرتبية الفكرية

الرتبيـة اخلاصـة التابعـة لــها والـيت حـددها القـرار  مـدارسهذه اإلدارات بدورها اإلشـراف علـى  وتتوىل
الصـــادر بشـــأن الالئحـــة التنظيميـــة ملـــدارس وفصـــول الرتبيـــة . م24/9/1969بتـــاريخ  156 قـــمالـــوزاري ر 

املعـوقني الـذين تقصـر حواسـهم أو عقـوهلم وقـدراUم البدنيـة  اليت تنشأ للتالميـذاملدارس  تلك"اخلاصة بأ�ا 
الرتبويـة والتعليميـة واالجتماعيـة  اخلـدماتيف املدارس العادية، ويكون الغرض منها توفري  عن متابعة التعليم

مـــدارس  وتضـــم)3(."يف اجلهـــات الـــيت حتـــددها الـــوزارة املختلفـــةوالصـــحية والنفســـية لــــهم يف مراحـــل التعلـــيم 
وضــعاف البصــر والصــم وضــعاف الســمع واملعوقــون عقليــاً واملعوقــون بــدنياً  املكفــوفنيالرتبيــة اخلاصــة فئــات 

   )4(.وصحياً 

وزارة الرتبيــة والتعلــيم Gــدف تــوفري ســبل التعلــيم لــبعض فئــات اجلهــود الــيت تبذلـــها  بــرغمو  قوممــا ســب
ملنتشـــرة يف معظـــم حمافظـــات اجلمهوريـــة إال أن هـــذه األطفـــال املعـــوقني مـــن خـــالل مـــدارس الرتبيـــة اخلاصـــة ا

 اجلهود ما زالت قاصرة عن تلبية االحتياجات الرتبوية والتعليمية لألطفال املعوقني 

                                          

 .27، ص مرجع سابق، " جبمهورية مصر العربية املعوقنيواقع خدمات رعاية وتأهيل " هاشم إمام، يوسف )1(

 .31-30، ص ص سابقالرجع امل )2(

وزارة الرتبيـــة : ، القـــاهرةملـــدارس وفصـــول الرتبيـــة اخلاصـــة التنظيميـــةبشـــأن الالئحـــة م 1969لســـنة ) 156(وزاري رقـــم  قـــرار )3(
 .1969، ) الوزيرمكتب (والتعليم 

، القــاهرة، حبـــوث "والتعلــيم وجهودهــا يف احلــد مـــن اإلعاقــةالرتبيـــةتقريـــر عــن بــرامج وخــدمات وزارة "ســامي حممــد ،أمحــد) 4(
 .261، ص 1994االحتاد من املؤمتر األول حىت املؤمتر الرابع،  مؤمتراتودراسات 

ث
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حيــــث أوضــــحت الكثــــري مــــن الدراســــات والتقــــارير فشــــل وزارة الرتبيــــة والتعلــــيم يف التوزيــــع العــــادل 
ة كما أوضـحت سـوء تصـنيف التالميـذ املعـوقني يف خلدمات الرتبية اخلاصة على خمتلف حمافظات اجلمهوري

 حتقيــــقأن هنــــاك العديــــد مــــن املشــــاكل الــــيت تواجــــه باإلضــــافة إىل  )1(الفصــــول وفقــــا لــــدرجات إعــــاقتهم 
املناســب للعمــل مــع  املعلــماألهــداف املرجــوة مــن تربيــة ورعايــة األطفــال املعــوقني منهــا ســوء اختيــار وإعــداد 

تــــوفر املنــــاهج املالئمــــة واملعــــدة خصيصــــاً  وعــــدماد املعلمــــني املــــؤهلني، املعــــوقني ، والعجــــز الكمــــي يف إعــــد
  )2(.اإلمكانات املادية والتجهيزات الالزمة ملدارس املعوقني توفرللفئات املختلفة من املعوقني، وعدم 

ـــمعظـــم  نذلـــك باإلضـــافة إىل أ  ـــة والتعلـــيم لـــ اخلاصـــة التابعـــة  ةمـــدارس الرتبي منـــط  تأخـــذوزارة الرتبي
حيـث يقـوم النظـام العـزيل ). خارجيـة(داخليـة أو �اريـة  املـدارسهـذه  كانتاملنعزلة سواء   املراكزد أو عاهامل

 اليوميــةاملعــوق وتنشــئته مبنــأى عــن البيئــة االجتماعيــة العاديــة، ومبعــزل عــن جمــرى احليــاة  الطفــلعلــى فصــل 
املهـــارات االجتماعيـــة  اكتســـابهون ألفـــراد ا3تمـــع ممـــا يـــؤثر تـــأثرياً ســـلبياً علـــى توافقـــه االجتمـــاعي وحتـــول د

. من حيث هـو إعـداد الفـرد للحيـاة يف ا3تمـع التعليمالالزمة للتفاعل مع اآلخرين، مما يتعارض مع فلسفة 
منــاطق معينــة كالعواصــم واملــدن  -أو تقتصــر علــى-غالبــاً مــا ترتكــز يف أ�ــاكمــا يؤخــذ علــى الرعايــة العزليــة 

مــن  حمــدودكانية والعمرانيــة احلاليــة، كمــا أ�ــا ال تســتوعب ســوى عــدد ذات الكثافــة الســ واملنــاطقالرئيســية 
الرتبويـــة والتأهيليـــة  اخلـــدماتاألطفـــال املعـــوقني ، أو فئـــة مـــنهم دون غريهـــا وهـــو مـــا حيـــول دون التوســـع يف 

وصــول تلــك اخلــدمات إلــيهم يف  ويعــوق .األطفــال  ونشــرها حبيــث تســتوعب أكــرب عــدد ممكــن مــن هــؤالء
 )3(.احمللية بيئاUم

وبــذلك يتضــح أن احملــاوالت الــيت تبــذل مــن جانــب وزارة الرتبيــة والتعلــيم لتــوفري ســبل التعلــيم لــبعض 
فئــات األطفــال املعــوقني غــري كافيــة كمــا أن هنــاك العديــد مــن التحــديات الــيت تواجــه قضــية تعلــيم األطفــال 

 .املعوقني يف مصر 
 

                                          

املـــؤمتر اخلـــامس الحتـــاد هيئـــات رعايـــة ،  " فـــال املعـــوقنياألط رعايـــةالتجديـــدات الرتبويـــة يف جمـــال "  كامـــل حكـــيم،   ثابـــت11
.248، ص  1990: ، القاهرة جبمهورية مصر العربية واملعوقنيالفئات اخلاصة 

، جامعــة أســيوط،  رســالة ماجســتري غــري منشــورة ، "يف مصــر مسعيــاً بعــض مشــكالت املعــوقني " حممــد أمحــد البحــريي،  خلــف) 2(
.40-39كلية الرتبية بسوهاج، ص ص 

 .54-53، ص ، مرجع سابقاملطلب أمني القريطي،  عبد) 3(
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 -: االجتماعيــة الشئـون وزارة جهود : ثانياً  
تنشــأ وزارة للشــئون (يف مرســوم إنشــائها  وجــاءم أنشــئت وزارة الشــئون االجتماعيــة 1939 عــام يف

مصــــلحة : وزارة وتقــــوم علــــى الشــــئون واملصــــاحل اآليت بيا�ــــا وكيــــلاالجتماعيــــة ويتــــوىل إدارUــــا وزيــــر يعاونــــه 
ام والعجــزة املختلفــة لتقــومي ا3ــرمني واألحــداث وإصــالحهم ومالجــئ األيتــ واملســتعمراتالســجون واملعاهــد 

 املـادةونصـت ) 116(صدر قانون الضـمان االجتمـاعي رقـم  1950ويف عام ). وذوي العاهات والفقراء
االجتماعيــــة باالتفــــاق مــــع الــــوزارات والـــــهيئات األخــــرى باختــــاذ  الشــــئون وزارةمنــــه علــــى أن تقــــوم  ) 42(

ــــدابري الضــــرورية  ة لعــــالج العجــــزة وتــــدريبهم وتنظــــيم املعاهــــد الالزمــــة لتــــوفري اخلــــدمات اخلاصــــ إلنشــــاءالت
 1952عـام  املعـوقنيوإعماًال لنص هذه املادة بدأت أول جتربة رائـدة يف ميـدان تأهيـل . للعمل وإعدادهم

حتــــددت  1962عــــام  ويف. وذلــــك بإنشــــاء أول مكتــــب جتــــرييب حكــــومي لرعايــــة وتوجيــــه ذوي العاهــــات
) 377(اجلمهــوري رقــم  القــرارا أهــداف وزارة الشــئون االجتماعيــة مــن خــالل االختصاصــات الــيت حــدده

الفئــات اخلاصــة كــذوي العاهــات  رعايــةوالــيت تضــمنت  1962ينــاير ) 8(الصــادر بتــاريخ  1962لســنة 
يف هيكـل تنظيمــي يضــم إدارات جديــدة تتــوىل  الــوزارةوبنــاء علـى ذلــك مت تنظــيم . وإعـدادهم للعمــل املنــتج

  )1(.إليه فأنشئت اإلدارة العامة للتأهيل اجلمهوري املشار القرارحتقيق االختصاصات اليت يشملـها 

بــوزارة الشــئون االجتماعيــة مث قســماً تابعــاً  التخطــيطاإلدارة العامــة للتأهيــل كشــعبة يف إدارة  وبــدأت
 1962مث إدارة مســتقلة حتـت مسـمى إدارة التأهيـل املهـين، ويف عــام  االجتمـاعي،لـإلدارة العامـة للضـمان 

للمعـــوقني  االجتمـــاعيهيـــل املهـــين مث تغـــري االســـم إىل اإلدارة العامـــة للتأهيـــل اإلدارة العامـــة للتأ إىلحتولـــت 
  )2(.االجتماعية التنميةأحلقت بقطاع  1980التابعة لقطاع الرعاية االجتماعية، ويف عام 

 )3(-:يفالوزارة برسم سياسة تأهيل املعوقني باجلمهورية واليت تتمثل أهدافها الرئيسيـة  قامت وقد
 .بكر مع حاالت اإلعاقةالتدخل امل-1

                                          

 ( ،التأهيـــل االجتمـــاعي رســـالة تنميـــة للمعــــوقني االجتمـــاعي للمعــــوقني، للتأهيـــلالشـــئون االجتماعيـــة ، اإلدارة العامـــة  وزارة) 1(
 .9ص -8 ص – 7، ص )1987مجعية الصم وضعاف السمع،  مطابع: القاهرة

 .16-15، ص ص مرجع سابق جبمهورية مصر العربية ، املعوقنيدمات رعاية وتأهيل هاشم إمام ، واقع خ يوسف) 2(

حبـوث ودراسـات وتوصـيات املـؤمتر القـومي  ،" يف رعايـة وتأهيـل املعـوقني االجتماعيـةدور وزارة الشـئون " مجعة السـيد،  السيد )3(
ديســــمرب : القــــاهرة، ا3لـــد األول، يــــةهيئـــات رعايــــة الفئــــات اخلاصـــة واملعــــوقني جبمهوريـــة مصــــر العربالحتــــادالســـابع 
 .185، ص1998

رب
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الضـــغوط االنفعاليـــة واملشـــاكل النفســـية واالجتماعيـــة الـــيت  لتخفيـــفتـــوفري الـــربامج التأهيليـــة للمعـــوقني -2
إدمـــاج املعـــوقني يف ا3تمـــع عـــن طريـــق ضـــمان عمـــل مناســـب واالحتفـــاظ بـــه  ولتعزيـــزتســـببها اإلعاقـــة 

 .بعد حتديد واضح لالحتياجات األساسية فيهوالرتقية 
علــــى التنســــيق بــــني خــــدماUا مــــن خــــالل التعــــاون مــــع  والعمــــلر اجلهــــات املعنيــــة بــــاملعوقني حتديـــد دو -3

 .اخلدماتالـهيئات األهلية لتوفري هذه 
برعايــة وتأهيــل املعــوقني تكــون مبنيــة علــى أســاس مبــدأ  املتعلقــةتقــدمي مبــادئ للسياســات والتشــريعات -4

 .ملة يف احلياة العاديةكاآلخرين واملشاركة الكا  واملعاملةالفرص   يفاملساواة  
 . الرعاية والتأهيل وأسر املعوقني جمالالتوعية للرأي العام والعاملني يف -5

للمعـــوقني مـــن خـــالل مكاتـــب التأهيـــل  الرعايـــةالـــوزارة علـــى حتقيـــق هـــذه األهـــداف وتـــوفري  وتعمـــل
ومؤسســـات الطبيعـــي ومصـــانع األجهـــزة التعويضـــية  العـــالجاالجتمـــاعي ومراكـــز التأهيـــل الشـــاملة ومراكـــز 

  )1(.وحضانات األطفال املعوقني  الفكريالتثقيف  

تولـــت مســـئولية املعـــوقني منـــذ إنشـــائها  االجتماعيـــةخـــالل مـــا ســـبق يتضـــح أن وزارة الشـــئون  ومـــن
حتـت  واالجتماعية وتوفري املساعدات الضمانية وإيـوائهم أ الرعايةبصرف النظر عن إدراجهم حتت مفهوم 

عــــد تطــــور رســــالتها االجتماعيــــة وإدخــــال املســــتحدث مــــن أســــاليب التأهيــــل ب االجتماعيــــةمفهــــوم التنميــــة 
 .للمعوقني يف إطار سياستها االجتماعية االجتماعي

ال األطفـال املعـوقني إىل أنـه  هولكن على الرغم من اجلهود الـيت تبـذهلا وزارة الشـئون االجتماعيـة جتـا
نوعياUم ودرجة إعاقتهم وأمـاكن تواجـدهم مبـا املعوقني و  األطفال أعدادتوجد دراسة إحصائية دقيقة حتدد 

وتـدريبهم  وتعلـيمهمعلى حتديد حجم املشكلة والتخطيط لتقدمي نوعيـة اخلـدمات الالزمـة لرتبيـتهم  يساعد
املقدمـــة لألطفـــال املعـــوقني ال  اخلـــدماتلتمكيـــنهم مـــن االنـــدماج يف ا3تمـــع الـــذي يعيشـــون فيـــه، كمـــا أن 

األطفـال  رعايـةتعـدد املؤسسـات والــهيئات القائمـة علـى  باإلضـافة إىل ذلـك. تشمل مجيع أنـواع اإلعاقـات
  )2(.املعوقني ، دون تنسيق فيما بينها Gدف خدمة هذا امليدان

 

                                          

 .112، صمرجع سابق عبد امللك رستم،  رمسي) 1(

، ص ص ، مرجــــع ســــابق1996-1995الــــدورة الثالثــــة والعشـــرون والعشـــرون،القوميــــة املتخصصـــة، ا3لــــد الثــــاين ا3ـــالس)2(
276-277. 

ص
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 -: اإلعــالم وزارة جهود : ثالثاً  
 أمهيـــــةواحملليـــــة املعنيـــــة بقضـــــايا املعـــــوقني ورعـــــايتهم ومشـــــكالUم تؤكـــــد  الدوليـــــةكافـــــة املـــــؤمترات    إن

 نداخـل ا3تمـع وأ العادلـةجهزة اإلعالم يف تكوين رأي عام متثل فيه حقوق املعـوقني مسـاحتها وواجبات أ
علـى السـواء، والعمـل لكـي خيـرج املعـوق إىل  واملعوقترفع شعار ا3تمع الواحد يشارك فيه اإلنسان السليم 

  )1(.ما يناسب إمكاناته وقدراته لـهشرعياً 3تمع يقدم  ابنااحلياة 

فقـد اهتمـت وزارة اإلعـالم بـدعم بـرامج اإلعاقـة  رئيسـياً ن دور اإلعالم يف قضية اإلعاقـة دوراً كا  وملا
Gـا تلـك الوسـائط الـيت تسـتخدم لنقـل الرسـائل كـالراديو والتليفزيـون  يقصـدمن خـالل وسـائل اإلعـالم الـيت 

 ففـــياهري العريضـــة ، والـــيت تكـــون مصـــدراً معينـــاً لفـــرد أو عـــدة أفـــراد لالتصـــال باجلمـــ والصـــحيفة،والســـينما 
الــذي يــربط املرســل  الســينما،اإلعــالم يوجــد دائمــاً وســيط أو ربــط هــو املطبعــة أو اإلذاعــة أو التليفزيــون أو 

مجــاهري عريضــة والقـدرة علــى خلــق الــوعي  وبلـوغومتتـاز وســيلة اإلعــالم بالســرعة . باملسـتقبلني مــن اجلمــاهري
  )2(.والتزويد باملعلومات

بســرعة تعــادل ســرعة الضــوء ، وبقــدرة فائقــة  االنتشــارم تتمتــع مبيــزات أمههــا كوســيلة إعــال  فاإلذاعــة
خـالل اإلذاعـة يـتم  فمـن )3(.والفقـر والتعويـق البـدين والبصـري واألميـةعلى ختطي حواجز الزمان واملكـان، 

 تعــىن برعايــة املعــوقني) عشــر إذاعــات( احملليــةتقــدمي برنــامج أســبوعي يف كــل إذاعــة مــن الشــبكات اإلذاعيــة 
يف إذاعـة ) نادي األمـل(الربامج على سبيل املثال برنامج  هذهوخدماUم والعمل على حل مشاكلـهم ومن 

  )4(.الربامج الصحية يف هذه اإلذاعات بالناحية الوقائية من اإلعاقة Uتمالقاهرة الكربى، كما 

تيـة وهـذا يعـين أن قد أصبح وسيلة إعـالم ذا وحركةالتليفزيون مبا ميلكه من صوت وصورة، ولون  أما
مقــدم الربنـامج، أو املمثــل، وبالتــايل يصــبح جــزءاً هامــاً ممــا يـُـرى  أواملشـاهد حيــس أنــه قريــب مــن املتحــدث، 

قعيـــداً، أو فاقـــداً حلاســـيت الســـمع والكـــالم، أو متخلفـــاً عقليـــاً، فضـــالً عمـــا يتيحـــه  كـــانوُيشـــاهد حـــىت لـــو  
اهتمــت وزارة اإلعــالم  لــذا )5(.لبيئــة احمليطــة بــهمــن رؤيــة منــاظر خارجيــة أبعــد مــن حــدود البيــت وا للطفــل

                                          

 .252، ص  مرجع سابق،  األطفال املعوقني رعايةكامل حكيم، التجديدات الرتبوية يف جمال   ثابت )1(

 .114ص  مرجع سابق ،، " معوقة غريسياسة إعالمية للوصول لطفولة  " أمحد حسني ، سعاد) 2(

 .101ص  ، مرجع سابق ،  سعيد صربي حممد )3(

.35، ص مرجع سابقجبمهورية مصر العربية،املعوقنيهاشم إمام، واقع خدمات رعاية وتأهيل يوسف)4(

 .101، ص مرجع سابق سعيد صربي ، حممد )5(
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بالقنــاة األوىل ، ) برنــامج بســمة أمــل( فهنــاكبــدعم بــرامج اإلعاقــة علــى مســتوى قنــوات التليفزيــون عمومــاً 
ـــامج  ن  1التحـــدي(وعلـــى القنـــاة الثالثـــة ثالثـــة بـــرامج أســـبوعية هـــي  الثانيـــة،بالقنـــاة ) فرســـان اإلرادة(وبرن
) األصـابعحـديث (، أما القناة اخلامسة برنـامج )برامج األمل(يف القناة الرابعة ، و ) 3التحدي،  2التحدي

، وعلــى الســابعة )بــدون فواصــل(وهــو يــذاع بالقنــاة الفضــائية املصــرية أيضــاً، وعلــى القنــاة السادســة برنــامج 
ء علــى ، وهــذه الـربامج وغريهــا تلقـي الضــو ) وحـدكلســت (، وعلــى الثامنـة برنــامج )احلــق يف احليـاة(برنـامج 

لآلبـاء واألمهـات ، كمـا تضـطلع الـربامج الصـحية بالـدور الوقـائي  واإلرشاداخلدمات املتوفرة وتقدم التوعية 
  )1(.من اإلعاقة

 مســـبباUا،علـــى  الضـــوءاإلعاقـــة وإلقـــاء   مشـــكلةللصـــحافة والـــيت ميكـــن مـــن خاللــــها تبـــين  وبالنســـبة
طوائـــف  كافـــةســـلوب علمـــي مبســـط تســـتطيع   وكيفيـــة الوقايـــة منهـــا خاصـــة يف مرحلـــة الطفولـــة، وذلـــك بأ

وأخرى تنشر ما يلقي الضوء على خدمات اجلمعيات واملؤسسـات  آونةالشعب فهمه واستيعابه، فإنه بني 
تقيمهــا اجلمعيــات، ومقــاالت لتوعيــة األســر وكيفيــة املعاملــة مــع املعــوق، كمــا تلقــي  الــيتواألســواق اخلرييــة 

  )2(.املعوقنياليت تظهر يف األسواق وتعمل على تيسري معيشة على آخر االخرتاعات والتسهيالت  الضوء

وظــروف الــبالد الناميــة، أل�ــا تســهم يف توعيــة  تــتالءمفيمــا يتعلــق بالســينما فتعتــرب وســيلة إعــالم  أمــا
كبــري، فالســينما طريقــة للتعبــري لـــها أوجــه عديــدة بعضــها مجــايل   عنــاءشــعوب هــذه الــبالد مبشــكالUم دون 

هنـا فـإن للســينما  ومـن )3(.وصــناعي وأخالقـي واجتمـاعي وثقـايف وصــحي اقتصـادير ولكـن بعضـها اآلخـ
عليهـا وكـذلك بعـرض صـور مشـرقة مــن  املرتتبـةدور كبـري يف توعيـة مجـاهري الشـعب مبخـاطر اإلعاقـة واآلثــار 

 .تقبلـهمحياة املعوقني ملساعدة ا3تمع على 

أشـكاهلا يف توعيـة ا3تمـع بأمهيـة تربيـة الطفـل  ومما سبق تتضح األمهية البالغة لوسائل اإلعالم جبميع
حاليـــاً ال  املتاحـــةإن املـــواد اإلعالميـــة والثقافيـــة املعـــوق إال أنـــه علـــى الـــرغم مـــن ذلـــك فـــإن الواقـــع يشـــري إىل 

خيفـــى مـــا ملثـــل هـــذا الـــنقص يف  والتتناســـب مـــع ضـــخامة مشـــكلة األطفـــال املعـــوقني وأمهيتهـــا االجتماعيـــة 
باإلضـافة  هـذا. غـري الصـائبة أو املبـالغ فيهـا االجتاهـاتات من أثـر يف تكـوين بعـض مصادر املعرفة واملعلوم

                                          

 .35، ص مرجع سابق جبمهورية مصر العربية، املعوقنيهاشم إمام، واقع خدمات رعاية وتأهيل  يوسف )1(

.35، ص مرجع سابقجبمهورية مصر العربية،املعوقنيهاشم إمام ، واقع خدمات رعاية وتأهيل يوسف) 2(

 .119، ص  ، مرجع سابقمعوقة غرية للوصول لطفولة أمحد حسني ، سياسة إعالمي سعاد) 3(
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فـال جنـد أي إشـراك يتنـاول حيـاة  احليـاةإىل أن الناحية اإلعالمية تصور الطفل املعوق على أنـه خـارج دائـرة 
  )1(.بالطفولةالطفل املعوق ولو حىت يف االحتفاالت اخلاصة 

 
 -: والسكـان ةالصحـ وزارة جهود  : رابعاً  

ومـنهم -العالجيـة لكـل املـواطنني أومنهـا  الوقائيـةوزارة الصحة بتـوفري اخلـدمات الصـحية سـواء  Uتم
وتقـــدم وزارة الصـــحة . املتخصصـــني إىل مراكـــز التأهيـــل املختلفـــة األطبـــاءا تقـــوم بنـــدب أ�ـــكمـــا -املعـــوقني
 األجهـزةزارة الصـناعة يف صـناعة هـذه والطبية للمعوقني حيث تسهم وزارة الصحة مع و  التعويضيةاألجهزة 

  )2(.وحتسينها وتطويرها والعمل على خفض أسعارها لتكون يف مقدور املعوقني

لألطفــال املعــوقني والــيت ميكــن إجيازهــا يف  تقــدمهاإىل ذلــك فــإن لــوزارة الصــحة خــدمات  وباإلضــافة
 -:النقاط التالية

احلوامل وفحصهن ومتابعة األم والوليد حـىت بلـوغ يشمل رعاية -والطفولةتنفيذ برنامج لرعاية األمومة -1
يتمتع بنظام التأمني الصحي الشامل، وقـد طبـق املشـروع نظـام البطاقـة الصـحية  حيثالسن املدرسي 

 اعتبــاراً كمــا نفــذت الــوزارة التــأمني الصــحي علــى األطفــال الــذين ولــدوا . م1/9/1996مــن  اعتبــاراً 
  )3(. اإلعاقةدوراً هاماً يف احلد من هلما ني م وال شك أن هذين الربناجم1/10/1997من 

مــن مراكــز لرعايــة األمومـة والطفولــة مبنــع حــدوث اإلعاقــة يف  فيهــاتقـوم الوحــدات الصــحية الوقائيــة مبـا -2
احلوامل والكشف الطيب عليهن، وإجراء التحاليل الالزمة لالكتشـاف املبكـر  رعايةالطفولة من خالل 

 زمـــة،الال الوقائيـــةواختـــاذ اإلجـــراءات . رض احلصـــبة األملانيـــة وغريهـــااملســـببة لإلعاقـــة مثـــل مـــ لألمـــراض
الـوالدة الـيت قـد تسـبب  حوادثوأيضاً تقوم هذه الوحدات باإلشراف الطيب على الوالدات ملنع وقوع 

  .)4( الطفولة املعدية أمراضاإلعاقة، كما تقوم بإجراء التطعيمات الالزمة ملنع 

                                          

.  ج  بــ        واملعـوقني  اخلاصةاملؤمتر اخلامس الحتاد هيئات الفئات ،  حجازي ، نظرة ا3تمع للطفل املعوق باللـهاملعتصم  )1(
 .129، ص  1990: ، القاهرة ع. م 

 .73-72، ص ص ) 1987املكتبة العلمية احلديثة، : املنصورة( للمعوقنيالرتبية اخلاصة غنامي، هادية أبو كليلة،  مهين) 2(

.31، ص مرجع سابقجبمهورية مصر العربية،املعوقنيهاشم إمام ، واقع خدمات رعاية وتأهيل يوسف)3(

 .111، صمرجع سابقعبد امللك رستم،  رمسي )4(
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يف األطفــال واحلــد مــن مضــاعفات األمــراض املعروفــة  اإلعاقــةاالت العمــل علــى االكتشــاف املبكــر حلــ-3
  .)1( اإلعاقةوالعاهات املؤدية للعجز أو 

. أمـــراض نقـــص التغذيـــة الــيت تســـبب اإلعاقـــة الذهنيـــة والبدنيـــة ملنــعالتوســع يف بـــرامج التوعيـــة الغذائيـــة -4
مثــل مــا يقــوم بــه معهــد  بعــالج حــاالت اإلعاقــة بغــرض تقليــل درجــة اإلعاقــة املتخصصــةوقيــام املراكــز 

  )2(.ومعهد السمع ومراكز العالج الطبيعي الطفلشلل 
معهــد شــلل الطفــل ، معهــد الســمع والتخاطــب، ( معاهــدهاالقيــام بــالبحوث والدراســات العلميــة يف -5

  )3(.خدمات لألطفال املعوقني املعاهد، كما تقدم هذه )معهد حبوث الرمد
املعــوقني مبــدارس الرتبيــة اخلاصــة، حيــث يـُْفَحصــون  التالميــذ تعتــرب إدارة الصــحة املدرســية مســئولة عــن-6

  )4(.نظام التأمني الصحي لـهؤالء املعوقني األجهزة التعويضية ويوفرطبياً وبصفة دورية ، 
مــا يتعلــق  ســواءوزارة الصــحة والســكان تقــدم العديــد مــن اخلــدمات لألطفــال املعــوقني  وبــذلك فــإن

إال أن هــــذه اخلــــدمات املقدمــــة ال تشــــمل إال عــــدد قليــــل جــــداً مــــن  .منهــــا باجلانــــب الوقــــائي أو العالجــــي
 تصــل إال        لـــ األطفــال املعــوقني حيــث تشــري الدراســات إىل أن اخلــدمات يف جمــال الوقايــة والعــالج ال

كمــا . ) 5(مــن املعــوقني ال جيــدون الرعايــة املطلوبــة % )  99( فقــط مــن إمجــايل املعــوقني ، بينمــا ) 1%(
احلضـــرية الكبـــرية، بينمـــا تعـــاين  واملراكـــزيف املـــدن مـــا ترتكـــز اخلـــدمات املقدمـــة لألطفـــال املعـــوقني أنـــه غالبـــا 

حرمان كبـري يف هـذا ا3ـال، علـى الـرغم مـن أن مجيـع املصـادر  مناملناطق الريفية واملناطق الشعبية يف املدن 
فقـرية أكـرب مـن مثيالUـا يف اخلاصـة يف كـل مـن األريـاف واألحيـاء ال االحتياجـاتتتفق علـى أن نسـبة ذوي 

ــــــاءاملــــــدن  ــــــه ال توجــــــد  )6(.الســــــكنية امليســــــورة أو املتوســــــطة واألحي ــــــك باإلضــــــافة إىل أن أو  اتسياســــــذل
املعامل ملواجهة مشكالت التدخل العالجي التأهيلي وال للوقايـة واحلـد مـن  واضحةاسرتاتيجيات أو خطط 

                                          

حبوث ودراسـات وتوصـيات ، " جمال رعاية املعوقني  املستقبلية يف واخلطةسياسة وزارة الصحة والسكان  " منصور ، عصمت )1(
: القــاهرة األول،، ا3لــد الحتــاد هيئــات رعايــة الفئــات اخلاصــة واملعــوقني جبمهوريــة مصــر العربيــة الســابعاملــؤمتر القــومي 

 .189، ص 1998ديسمرب 

 .112، ص  مرجع سابقعبد امللك رستم،  رمسي) 2(

 .31، ص مرجع سابق جبمهورية مصر العربية، املعوقنيوتأهيل  هاشم إمام، واقع خدمات رعاية يوسف) 3(

 .73-72، ص ص مرجع سابق ،غنامي ، هادية أبو كليلة مهين )4(

ــــةالــــدورة ،ا3ــــالس القوميــــة املتخصصــــة (5)      ، ) م 1998مطبوعــــات ا3ــــالس القوميــــة املتخصصــــة ،: القــــاهرة ( ،  عشــــرة الثامن
.22ص 

 .51، ص  مرجع سابق ،وآخرونالقريويت  يوسف )6(
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لــيهن لرعــايتهن صــحياً، وبالتــايل ال يــتم اكتشــاف مــن احلوامــل ال يــتم الوصــول إ فكثــري )1(.املشــكلةاتســاع 
عـــن األجهـــزة  مبنـــأىاملســـببة لإلعاقـــة يف املواليـــد، كـــذلك ال يـــزال جـــزء كبـــري مـــن الـــوالدات يـــتم  األمـــراض

  )2(.الصحية املتخصصة

ـــها اجلهــات  أمهيــة تتضــحســبق  ممــا لتــوفري الرعايــة والتعلــيم لــبعض فئــات  احلكوميــةاجلهــود الــيت تبذل
مـن جوانـب القصـور، وينطبـق  العديـدغـري كافيـة وGـا إال أنه على الـرغم مـن أمهيتهـا فهـي عوقني األطفال امل

بــل إن جوانــب القصــور يف رعايتــه أكثــر  ،يف مرحلــة ريــاض األطفــالذلــك علــى رعايــة وتربيــة الطفــل املعــوق 
ريهـــا، وأ�ـــا يف املعـــوقني فيمـــا قبـــل املدرســـة مـــا تـــزال يف بواك لألطفـــالوضـــوحاً حيـــث أن اخلـــدمات املقدمـــة 

الـيت  املرحلـةبالعناية باألطفال بعد السادسة من العمر، فربامج األطفال املعـوقني يف  ختتلطأحسن األحوال 
والكبـــار يف  األطفـــالســـنوات ضـــئيلة وGـــا نقـــص واضـــح، إذا مـــا قورنـــت باالهتمـــام بـــربامج  ســـت تقـــل عـــن

فــإن هنــاك حاجــة ماســة إىل مشــاركة اجلهــود لــذا  )3(.املرحلــة العمريــة الــيت تلــي الســنة السادســة مــن العمــر
 .األهلية يف تقدمي اخلدمات الرتبوية والتعليمية هلؤالء األطفال وفيما يلي توضيح ذلك 

 
 -: املعوقني األطفال تربية يف األهلية اجلهود مشاركة إىل احلاجةة
فتحصـل علـى حقهـا يف  األطفال املعـوقني بفئة االهتمام  حتتمن االعتبارات الدميقراطية واإلنسانية إ

وإذا كانـت اجلهـود احلكوميـة تقصـر عـن تغطيـة هـذا ا3ـال فـال بـأس مـن  حالتهـاالتعليم الذي يتناسب مـع 
لنشـاط  خصـباً األهلية حبيث تقدم خدماUا يف هذا السبيل، حيث متثل الرتبية اخلاصة جماالً  اجلهودإطالق 

  )4(.اجلهود األهلية

                                          

، مرجـع سـابق يف جمـال اإلعاقـة يف الـوطن العـريب للقـرن الواحـد والعشـرين، العاملـةلبيب فراج، إعداد وتدريب الكـوادر  عثمان )1(
 .48ص 

 . 117-116، ص ص مرجع سابق امللك رستم، عبدرمسي ) 2(

فاعليـة برنـامج متكامـل لتنميـة الـوعي املكـاين لـدى طفـل "  اللــه ،  عبـدالنمر، حممد حسين األشقر، لبـىن حسـني  ذكريا فاتن) 3(
 واملعـوقنيودراسات وتوصيات املؤمتر القومي السابع الحتاد هيئـات رعايـة الفئـات اخلاصـة  حبوث، " الروضة والكفيف

.213-212، ص ص 1998ديسمرب : ، ا3لد الثاين، القاهرة جبمهورية مصر العربية

 .316-315ص ص  ،مرجع سابقعلي فرج،  عليه )4(
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وتعلــيم األطفــال املعــوقني وتقــدمي  وتربيــةي املســئولة عــن رعايــة مــن أن احلكومــة هــ علــى الــرغم حيــث
تكــون مســئولية احلكومــة مبفردهــا، فقضــية رعايــة وتربيــة  أناخلــدمات لـــهم، إال أن املســألة أكــرب بكثــري مــن 

 .قوياً شامالً ومتكامالً وليس جهد وزارة بعينها أو جهة بعينها جهداً الطفل املعوق يف مصر تستلزم 

ال ميكنهـا أن تفـي مبتطلبـات  التعلـيممهما رصدت من مبـالغ ضـخمة وحـدها إلصـالح  فاحلكومة  
  )1(.األهليةأكثر من أي وقت مضى إىل اجلهود  حيتاجالعملية التعليمية واإلصالحات املنشودة واألمر 

ري فاجلهود األهلية  متتاز بأ�ا حركة شعبية تعرب عـن إرادة شـعبية وتعتمـد علـى جهـود تلقائيـة يف تـدب
األموال والتخطيط لرباجمها أو تعديلها ، فهي لـديها حساسـية بالغـة الحتياجـات ا3تمـع احملليـة وهـي أكثـر 
اســتجابة هلــا وهــي تعبــري عــن عــزم ا3تمــع ورغبتــه األكيــدة يف اختــاذ عمــل إجيــايب جتاههــا وهــي دليــل صــحي 

لتعميــق املمارســة الدميقراطيــة علــى دعــم ا3تمــع للســلطات العامــة ، وهــي أيضــا حركــة دميقراطيــة ومؤسســة 
للمواطنني ، كما أ�ا حركة مستمرة تتطـور مـع تطـور رغبـات اجلمـاهري واحتياجـاUم وتعـرب عنهـا وتبـادر إىل 
مواجهتهــا وتقــود التحــرك إلشــباعها وهــي إنســانية يف جوهرهــا ، عمليــة يف منهجهــا ، إجيابيــة يف خططهـــا 

للجهـــود احلكوميـــة وتلـــتحم باجلمـــاهري التحامـــا مباشـــرا ومرنـــة يف حتركهـــا، وهـــي تقـــوم بـــدور تـــدعيمي هـــام 
  )2(.وتدفعهم حنو املشاركة الفعالة يف العمل وإجياد احللول الذاتية السريعة ملا يقابله من عقبات 

. وهي أقل تكلفة بكثري عن العمل احلكومي نظرًا ملا يؤديه املتطوعون مـن جهـد كبـري ودون مقابـل 
هــود احلكوميــة يــؤدي إىل إجيــاد تكامــل فيمــا بينهمــا وميكــن عــن طريــق اجلهــود فمشــاركة اجلهــود الشــعبية اجل

الكـــربى علـــى املســـتوى القـــومي ، ويف هـــذا  تالشـــعبية تـــوفري اجلهـــود احلكوميـــة ملـــا هـــو أهـــم مـــن املســـؤوليا
 .)3(مساندة حقيقية لإلنفاق احلكومي

تعلــيم بصــفة خاصــة يعــد ذلــك باإلضــافة إىل أن اشــرتاك األهــايل يف املشــروعات بصــفة عامــة ويف ال
موقفا تعليميا وتربويا ، حيث أن مشاركة األهايل تدعم وتنمي الشخصية الدميوقراطيـة ، وبالتـايل تسـهم يف 
جنــاح النظـــام الـــدميوقراطي ، فاملشـــاركة يف اختـــاذ القـــرارات ويف تقريـــر السياســـات حتقـــق رضـــاء املـــواطنني عـــن 

                                          

ص       ، ) 1992مطــابع روز اليوســـف اجلديـــدة ، : القـــاهرة (  مســتقبلية نظـــرة –مبــارك والتعلـــيم الرتبيــة والتعلـــيم ،  وزارة) 1(
35. 

 . 57، 56، ص ص  مرجع سابقأمينة حممد علي األبيض ، ) 2(

(3) Dickson. J., the Relation of direct and Indirect Participation. Journal of 
management studies vol.2, 1989,P.29.                                       
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فضـال عــن تنميـة احساســاUم بــذاتيتهم ، ممـا يــنعكس أثــره اخلـدمات الــيت يشـرتكون يف ختطيطهــا وتقريرهــا ، 
  )1(.على عالقاUم االجتماعية يف نطاق البيئة اليت يعيشون فيها 

وممـــا ســـبق تتضـــح أمهيـــة املشـــاركة األهليـــة يف قضـــايا ا3تمـــع بصـــفة عامـــة ويف الرتبيـــة والتعلـــيم بصـــفة 
ــــيم ــــؤدي مشــــاركة األهــــايل يف قضــــايا الرتبيــــة والتعل ــــث ت ــــة  خاصــــة حي إىل ضــــمان  مشــــول اخلــــدمات الرتبوي

والتعليميــة لكافــة أفــراد ا3تمــع ومــن بيــنهم األطفــال املعــوقني فاخلــدمات الرتبويــة والتعليميــة مل تعــد قاصــرة 
علــى فئــة معينــة ومل تعــد منحصــرة يف مرحلــة معينــة مــن مراحــل العمــر ، بــل تشــمل ا3تمــع بــأثره وتتواصــل 

 . مدى احلياة 

األهليـة يف جمـال التعلـيم مسـامهة جمموعـة مـن املـواطنني يف التـأثري علـى صـنع  حيث يقصـد باملشـاركة
القرار التعليمـي مسـامهة إجيابيـة ال تسـتهدف مكسـبا ماليـا بـل تسـتهدف جنـاح العمليـة التعليميـة وتصـحيح 

 )2(.مسارها لتحقيق األهداف املنشودة 

3ـــال التعليمــي لألطفـــال املعـــوقني وتتعــدد الوســـائط الـــيت ميكــن أن يســـهم مـــن خالهلــا األهـــايل يف ا 
جبمهورية مصر العربية ، حيث هناك أكثر مـن جهـة مـن شـأ�ا أن تشـارك مشـاركة إجيابيـة يف دعـم العمليـة 

أجهـزة احلكـم  :الرتبوية يف املؤسسات التعليمية لكي حتقق أهدافها على أكمل وجه ، ومن هذه الوسائط 
 )3(.معيات األهلية احمللي ، وجمالس اآلباء واملعلمني ، واجل

يف  ماملشاركة الشعبية اليت ميكنها إن تقوم بدور ها طوحيث أن اجلمعيات األهلية من أهم وسائ
تقدمي اخلدمات التعليمية والرتبوية لألطفال املعوقني  وخباصة يف مرحلة رياض األطفال لذا سوف تتناول 

 .يف تربية األطفال املعوقني الدراسة يف الفصل التايل اجلمعيات األهلية وأمهية دورها 

                                          

املــؤمتر العــام الســنوي الثــاين عشــر ، " بــرامج مجعيــات الرعايــة والتنميــة االجتماعيــة يف خدمــة الشــباب " أنــور حممــد الزالقــي ، ) 1(
 . 60، ص 1982يو ، القاهرة ، ما لالحتاد العام للجمعيات واملؤسسات اخلاصة

(2) Decision Making in schools. Mc Davis, D : communities and their     schools: 
Citizen participation in Decision Making in schools.( New York Mc   Graw- 
Hill Book co.,1989),P.68.  

، أسـوان ، جملـة كليـة الرتبيـة، " ميدانيـةدراسـة–الت املدرسـية دور املشاركة الشعبية يف حل املشك" أمحد كامل الرشيدي ، (3)
 . 108، ص 1988العدد الثاين ، ديسمرب 

،
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 الفصل السادس
 ودورها في    الجمعيات األهلية

 تربية الطفـل المعوق
 .مقدمة  -
 .مفهوم اجلمعيات األهلية  -

 .شأة اجلمعيات األهلية وتطورها ن -

 .العالقة بني اجلمعيات األهلية والدولة  -
 .الـهيكل التنظيمي للجمعيات األهلية  -
 .متويل اجلمعيات األهلية -
 .مالمح ومسات اجلمعيات األهلية -
 .ور اجلمعيات األهلية يف تربية الطفل املعوقد -
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-: مقدمةة
 فالرتبيـة ، أفـراده وتطلعـات ا3تمـع مشـكالت عن مبعزل تعيش أن ميكن وال ، فراغ يف تتم ال الرتبية إن

 عـن فضـال ، للمجتمـع احلضـاري البنـاء يف املـدى بعيدة تغريات أحداث على دائًما قادرة هائلة اجتماعية قوة
 . البشرية ثروUا وهي أال موارد من األمم لدى ما ألغلى استثمار باعتبارها كربى اقتصادية قوة أ�ا

 واالقتصــادية الرتبويــة األبعــاد ذات ا3تمــع قضــايا مــن واحــدة هــي املعــوقني األطفــال قضــية أن وحيــث
 الفرصـة وإتاحـة خـدمات مـن يلـزمهم مـا وتـوفري ، برتبيتهم واالهتمام األطفال لـهؤالء ا3تمع رعاية تعد لذلك

 . ا3تمع هذا إليه وصل الذي احلضاري املستوى على هامة مؤشرات ا3تمعية األنشطة يف لالندماج أمامهم

 إن ثحيــ ، ا3تمــع أفــراد مــن دعــد أكــرب اســتقطاب تتطلــب املعــوقني األطفــال تربيــة بــرامج فــإن لــذلك
 حلســــن الصــــحيح فــــالطريق ولــــذلك ، وثقافيــــة واجتماعيــــة واقتصــــادية سياســــية متعــــددة جوانــــب لـــــها الرتبيــــة

 ، اجلوانـــب Gـــذه املهتمـــني مـــن مجلـــة واشـــرتاك باجتمـــاع يكـــون إمنـــا ، حللــــها والتصـــدي مشـــكالUا تشـــخيص
 .)1( تربوية وغري يةتربو  جهات بني التعاون تتطلب الرتبية مسائل فمعاجلة

 التعليمـي اإلصـالح بـرامج مـن للعديـد الطموحـة األهـداف حتقيـق يف اإلخفـاق أسـباب أحد أن حيث
 فئــة يف ترتكــز غالبيتهــا فكانــت ، الــربامج بتلــك املهتمــني دائــرة صــغر يف يتمثــل اخلمســينات عقــد منــذ مصــر يف

 ختطيطهـــا وحســـن الـــربامج هـــذه جـــودة غـــمور  ، ختصـــنيامل واخلـــرباء واملخططـــني املســـئولني كبـــار مـــن حمـــدودة
 مجــاهري إىل الفئــة هــذه تتخطــى إن تســتطيع مل أل�ــا الفعلــي التنفيــذ عنــد مضــمو�ا مــن فرغــت فقــد وإعــدادها

 األهـداف حتقـق أن دون جـذوUا خبـت حـىت آخر بعد يوما الربامج لتلك احلماس فتور إىل أدى مما ، الشعب
 . )2( منها املرجوة

 عمليــة ذلــك يصــاحب أن ينبغــي املعــوقني األطفــال وتعلــيم تربيــة بــرامج تــنجح لكــي فإنــه ذلــك وعلــى
 وحيرصــوا يتبنوهــا حــىت الــربامج هــذه بأمهيــة لـــهم وتوعيــة ، املشــاركة يف ملــدوافعه وإثــارة ، ا3تمــع ألفــراد توعيــة
 . تنفيذها يف يشاركواو  عليها

 علــى والعمــل التخطــيط وبضــرورة كلةاملشــ بأمهيــة الــذايت الــوعي إيقــاظ يف تســاهم الــيت هــي فاملشــاركة
 مراحلــه يف الدافعـة بـالقوة متـده حيـث للعمـل املناسـب اجلـو Uيئـة يف كبـري دور لـها املشاركة فإن وبالتايل حلـها

                                          
 1984مطبعـة إخـوان مـوارفتلي ، نـوفمرب : ، القـاهرة  4، العـدد  كتاب األهايل،   مصرسعيد إمساعيل علي ، حمنة التعليم يف 11

. 7، ص 
، مـن كتـاب تنشـيط  كمشـروع قـومي  التعلـيمد التعليمية غري احلكومية كضرورة يف إطار تنشيط اجلهو إمساعيل سليمان ،  سعيد 22

، املركز القـومي للبحـوث الرتبويـة والتنميـة ) دراسة استكشافية ( اجلامعيدور اجلمعيات غري احلكومية يف التعليم قبل 
. 42، ص  1996 ،، القاهرة 

ة
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 وهــي ، تنمــوي مفهــوم واملشــاركة ، ا3تمــع يف للنــاس تقويــة وركيــزة مفتــاح هــي املشــاركة أن كمــا )1(  املختلفــة
 خاللــها مـن تتحقـق ذاتيـة جهـود خلـق إىل Uدف أنفسهم تنمية يف الناس مشاركة إن ، كذلك تربوي مفهوم

 النــاس يتبناهــا إن ميكــن حــىت ، األخــرى احلكومــة أجهــزة جهــود كافــة مــع اجلهــود هــذه ودمــج النــاس مبــادرات
 .)2( وحياUم جهودهم من يتجزأ ال اجزءً  باعتبارها وعمال إدارة

 ،وتعلـيمهم املعـوقني األطفـال تربيـة ومسـألة الشـعبية ملشـاركةا بـني الفصـل الصـعب مـن يصبح هنا ومن
 عــــالج يف بأمهيتهــــا الشـــعب يشــــعر مــــا بقـــدر إال فعالــــة تصـــبح ال وتعلــــيمهم املعــــوقني األطفـــال تربيــــة فعمليـــة

 . احتياجاUم وإشباع مشكالUم

 هـــذا يف الدراســـة تتنـــاول ســـوف لـــذا ، املشـــاركة هـــذه صـــور أهـــم مـــن األهليـــة اجلمعيـــات تعـــد وحيـــث
ـــها التنظيمــي والـــهيكل بالدولــة وعالقتهــا اأدوارهــ وتطــور ونشــأUا األهليــة اجلمعيــات مفهــوم الفصــل  وســبل ل
  . املعوق الطفل تربية يف دورها وأمهية . مساUا وأهم متويلـها

 
 : األهلية اجلمعيات مفهومم

 األعـــالم وســـائل بعـــض يف ، بـــه تـــرتبط وأخـــرى لــــه بديلـــة ومفـــاهيم ، األهليـــة اجلمعيـــات مفهـــوم يـــرتدد
 هـــذه يف املســـبوق غـــري الكبـــري النمـــو ، إليـــه دفـــع ورمبـــا ذلـــك صـــاحب ،وقـــد األخـــرية اآلونـــة يف واضـــحة بكثـــرة

 . وفاعليتها أنشطتها يف امللحوظ والتوسع اجلمعيات

ـــا ارتباطـــا تـــرتبط الـــيت املفـــاهيم أهـــم ومـــن  " املـــدين ا3تمـــع مفهـــوم " األهليـــة اجلمعيـــات " مبفهـــوم وثيًق
 املـدين بـا3تمع ويقصـد ، خاللــه مـن تـدرس أن ميكـن والـيت اجلمعيـات هـذه إليـه تنتمـي الـذي القطـاع تبارهباع

 باختيـارهم إليهـا الناس ينضم اليت ) الرمسية غري ( الشعبية ، إليها ،وما والروابط واجلمعيات املنظمات جمموعة
 ذلــــك ويفعلــــون ، عامــــة أو ،فئويــــة ةوثقافيــــ وسياســــية اقتصــــادية أغــــراض لتحقيــــق خاللـــــها مــــن وينشــــطون ،

 ا3ـال متـأل الـيت احلـرة التطوعيـة التنظيمـات جمموعـة " بـه يقصـد كمـا .)3(مقابلـها يف ورمبا الدولة عن مستقلني

                                          
. 71،ص )  2002 ،دار الكتاب اجلامعي : العني ( ،  املعاصر، الرتبية وقضايا ا3تمع أمحد مرسي  حممد 11
 29، العـدد  الرتبية املعاصـرة جملة"  نقدية رؤية -مدخل إىل حمو األمية  –التنمية الثقافية والتنوير " البيالوي ،  حسنيحسن 22

. 55 -54اجلامعية ، اإلسكندرية ، ص ص  املعرفةدار . م 1993، ديسمرب  10، السنة 
والثالثـــون ، العـــدد الثالـــث ، الثـــاينا3لـــد ،االجتماعيـــة القوميـــة ا3لـــة،  " جتربـــة مصـــر –ا3تمـــع املـــدين  "حجـــازي ، عـــزت33

. 114، 113ص ص ) 1995، سبتمرب  واجلنائيةاملركز القومي للبحوث االجتماعية : القاهرة (
،
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 ومعــايري بقــيم ذلـك يف ملتزمــة ، ا3تمــع يف فئـات مصــاحل أو أفرادهــا مصـاحل لتحقيــق والدولــة األسـرة بــني العـام
 .)1("واالختالف والتنوع للصراعات ليمةالس واإلدارة سامحوالت والرتاضي االحرتام

 منـه يتفـرع ملـا أو لــه كبـدائل كثـرية مفاهيم تطرح  وظائفه وتعدد املدين للمجتمع املركبة الطبيعة ولـهذه
 والقطـــاع ) احلكـــومي القطـــاع (  الدولـــة بعـــد ، الثالـــث القطـــاع الـــبعض فيعـــده ، تكوينـــات مـــن فيـــه يـــدخل أو

 ويسـميه -  حكوميـة غـري - شـعبية ملبـادرات جتسـيًدا باعتبـاره ، األهلـي القطاع آخرون عليه قويطل ، اخلاص
 والعمـل فيـه للعضـوية التطوعيـة الطبيعـة علـى آخـرون ويركـز ، الـربح إىل Uـدف ال الـيت املنظمات قطاع البعض

 .خاللـه من

 لــهذه املسـميات من العديد ظهور إىل املدين ا3تمع مبفهوم األهلية اجلمعيات مفهوم ارتباط أدى وقد
 املسـميات أشـهر وهـو ، ) احلكوميـة غـري املنظمـات( املسـميات هـذه ومـن ، العـاملي املسـتوى علـى اجلمعيات
 األمريكيــة املتحــدة بالواليــات يــرتبط مفهــوم وهــو ، ) الــربح إىل Uــدف ال الــيت املنظمــات( و ، عاملًيــا الســائدة

 وهـو ، ) العـام الصـاحل( أو ) العـام الــهدف منظمـات( أخـرى تحـاال يف يسـمى كمـا ، اخلصـوص وجـه على
 دول مـن اآلخـر الـبعض يف سـائد تعبـري وهـو االجتماعيـة واملنظمـات ، الغربيـة أوربـا دول بعـض يف سـائد تعبري
 املنظمـــات(  أو ) األهليـــة اجلمعيـــات( و ، الشـــرقية أوربـــا دول لـــبعض احلديثـــة اترســـاملما ويف ، الغربيـــة أوربـــا
   . )2( النامية الدول  وبعض العربية واملنطقة مصر يف ائدس هو كما ) التطوعية املنظمات ( أو ) يةاألهل

 تعــرب كــي خمتلفــة ثقافيــة ســياقات يف تســتخدم متعــددة ومفــاهيم مســميات هنــاك أن إىل ذلــك ويشــري
 ،املنظمــات هــذه تعريــف ويف تســمية يف العــامل دول بــني االخــتالف هــذا وإن ، األهليــة اجلمعيــات مفهــوم عــن

 بــاقي حســاب علــى ذلـك ويــتم ، املنظمــات هــذه مسـات إحــدى علــى تعريــف كـل تركيــز إىل األســاس يف يعـود
 للــربح الســعي عــدم أو ، التطــوع أو ، االســتقاللية أو ، احلكوميــة غــري أو ، اخلرييــة تصــبح وهكــذا ، الســمات

 . تاملنظما من النوعية هذه على يطلق الذي االسم مصدر هي غريها ،أو

 متنوعــة ومجاعــات مؤسســات بأ�ــا احلكوميــة غــري املنظمــات الــدويل البنــك يعــرف املثــال ســبيل فعلــى
 لـــــها ،ولــــيس والتعــــاوين اإلنســــاين بالعمــــل وتتســــم ، احلكومــــات عــــن جزئًيــــا أو كليًــــا مســــتقلة ، االهتمامــــات

 برؤيــة تتمتـع ، ماعــاتاجل خدمـة حـول متمحــورة منظمـات بأ�ـا املتحــدة األمـم تعرفهـا بينمــا . جتاريـة أهـداف
ـــة  ، اإلمنائيـــة التوجهـــات تضـــرها أو تتجاوزهـــا الـــيت الفئـــات أوضـــاع حتســـني اهتمامهـــا ويتنـــاول ، حمـــددة إمنائي

                                          
،  )مركـز األهـرام للدراسـات السياسـية واالسـرتاتيجية :القـاهرة (   دةا3تمع املدين يف مصر يف مطلع ألفية جديأماين قنديل ،  )1(

.45ص
 . 15، ص  مرجع سابق،  يف مصر األهليةاجلمعيات أماين قنديل ، سارة بن النفيس ،  )2(
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 عـن والـدفاع التنميـة ثقافـة  – التأهيـل إعـادة  – الطـوارئ  -  اإلمنائيـة املشـروعات حقـول يف عملــها ويتحدد
  . )1( واالجتماعية االقتصادية احلقوق

 جهـود بواسـطة وتـدار تنشـأ منظمـات أو مؤسسـات هـي احلكوميـة غـري املؤسسات أن يتضح سبق مما
 الكبـري ا3تمـع حيكـم الـذي والنظام العام القانون إطار يف ألهدافهم حمقًقا يرونه ملا وطبًقا األفراد من مجاعات

 األهـايل مـن ومتـول تـدار بـل . الدولـة ألشـراف مباشـرة ختضـع ال اليت املؤسسات تلك هي آخر ومبعىن ، نفسه
 . أهلية مجعيات مصر يف عليها يطلق واليت ،خاصة وتنظيمات هيئات أو تطوعية مجاعات هيئة يف أنفسهم

 اجلمعيــة مفهــوم علــى التعــرف الضــروري مــن كــان األهليــة اجلمعيــات مفهــوم علــى التعــرف يــتم ولكــي
 أو األفــراد مـن جمموعــة بـني يقــع الـذي اعــلالتف يف تـنعكس الــيت االجتماعيـة العمليــة " يعـين والــذي اصـطالحا
 مـن تتكـون الـيت املنظمـة أي املسـتقلة االجتماعيـة الوحـدة يعـين وقـد ، معينـة أهـداف حتقيق لغرض اجلماعات

 أهــداف مجلـة لــها أن علـى وســلوكياUم األفـراد عالقـات يف والـتحكم التحديـد تتــوىل قـوانني لــها أفـراد جمموعـة
 . )2( متبادلة مشرتكة

 األفــراد مــن عــدد مــن مكــون اجتمــاعي تنظــيم كو�ــا مــن ينطلــق للجمعيــة االجتمــاعي املفهــوم أن أي
 احتياجـــات مواجهـــة يف املســـامهة بغـــرض ا3تمـــع وتقاليـــد قـــوانني مـــع تتعـــارض ال أهـــداف حتقيـــق إىل يهـــدف

 . ا3تمع هذا ومشكالت

 مـن جلماعـات التطوعيـة اجلهـود علـى تقـوم الـيت الــهيئة تلـك أ�ـا علـى إليهـا فينظـر األهليـة اجلمعيـة أمـا
 الــيت والتشــريعات القــوانني أو العــام النظــام إطــار يف وإدارUــا تنظيمهــا يتولــون العامــة باخلدمــة املهتمــني األفــراد
 األفـراد مـن جمموعـة بـني العالقـة اسـتمرار حتفـظ الـيت الرابطـة تلـك أ�ا أي ، التطوعي االجتماعي العمل تنظم

 األهليـة اجلمعيـة تعـرف كمـا .)3(ا3تمـع احتياجـات بعـض وتسـد بيـنهم واالجتمـاعي النفسـي التساند وحتقق
 ، نشــاطها 3ــاالت وحمــددة ، لعملـــها منظمــة ولــوائح مؤسســية مالمــح ذات خاصــة تطوعيــة منظمــات " بأ�ــا

 . )4( "  فيها األفراد ولعضوية

                                          
ة االقتصــادية اللجنــ: األمــم املتحــدة  :نيويــورك (  تنميــة ا3تمعــات احملليــة يفدور املنظمــات األهليــة العربيــة  شــهيدة البــاز ،)1(

 . 7، ص )  1998آسيا ،  لغريبواالجتماعية 
 .  13، ص  مرجع سابق ،آمنة خليفة حممد آل علي)2(
دراســـة حالـــة علـــى حمافظـــة  –التنميـــة ا3تمعيـــة  يفاجلمعيـــات األهليـــة  دور" مجـــال حممـــد أبـــو الوفـــا ، ســـحر فتحـــي مـــربوك ،  )2(

للخدمـة  العـايل، املعهـد  هلية وتنمية ا3تمعـات احملليـة غـي الـوطن العـريباجلمعيات األ حولاملؤمتر األول  ،" القليوبية 
م   1996ســبتمرب  4: أغســطس  24 :ببنهــا ، واجلمعيــة العربيــة لعلــم االجتمــاع بتــونس ، اإلســكندرية  االجتماعيــة

.369ص ، 
. 89ص )  1981رية العامة للكتاب ، املص الـهيئة: القاهرة ( ،  القوى االجتماعية يف الثورة العرابيةلطيفة سامل ، 44
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 وزارة عليهــــا تشــــرف يتالــــ األهليــــة املنظمــــات إحــــدى أ�ــــا علــــى األهليــــة للجمعيــــات ينظــــر مصــــر ويف
ـــة الشـــئون ـــيت ، االجتماعي  املناســـبة الوســـيلة بأ�ـــا لشـــعورهم نتيجـــة ، جمتمعـــاUم يف بإنشـــائها األهـــايل قـــام وال
 جهــود مـع الذاتيـة اجلهـود توحيـد طريــق عـن مشـكالت مـن يواجهونـه ومــا احتياجـات مـن يعانونـه مـا ملواجهـة

 .)1( احلكومية املنظمات

 ذات مجاعـــة كـــل " بأ�ـــا األوىل مادتـــه يف م1964 لســـنة ) 32 ( رقـــم رياملصـــ القـــانون يعرفهـــا كمـــا
 مــن أو ، عشــرة عــن عــددهم يقــل ال طبيعيــني أشــخاص مــن تتــألف ، معينــة غــري أو معينــة ملــدة مســتمر تنظــيم

 . )2( مادي ربح على احلصول غري لغرض اعتباريني أشخاص

 والتصــدي ا3تمـع خدمـة جمـال يف يميــةتنظ عالقـات عـن تعبـري األهليــة اجلمعيـات أن يتضـح سـبق وممـا
 أن يعــين ممــا ، وا3تمــع الدولــة بــني العالقــة إطــار ويف ، أنفســهم بــني خمتــارين األفــراد يقيمهــا والــيت ، ملشــكالته

 دور إال – االجتماعيـة الشـئون وزارة يف ممثـل – الدولـة دور ومـا لــها واملتلقـي اخلدمـة لــهذه الفاعل هو ا3تمع
 تنظـــيم يف أعضــائها رغبــة علـــى األول املقــام يف اجلمعيــات تعتمـــد حيــث . اجلمعيــات لــــهذه دواملســاع املــنظم
 . جمتمعهم متطلبات تلبية أجل من لـهم الذاتية املوارد

 . عديــدة تربويــة إســهامات األهليــة للجمعيــات فــإن ا3تمــع مطالــب أهــم تشــكل والتعلــيم الرتبيــة وألن
 )14793( م2000 عــــام األهليــــة اجلمعيــــات عــــدد أمجــــايل بلــــغ حيــــث ومتعــــددة كثــــرية اجلمعيــــات فهــــذه
 اهتمامــــات الخـــتالف تبًعـــا مجعيــــة كـــل تقـــدمها الــــيت الرتبويـــة أو الثقافيـــة األنشــــطة أنـــوع وختتلـــف.)3(مجعيـــة

 . أجلـها من تأسست اليت لألهداف ووفًقا لـها املؤسسني وختصصات

 يف األهليــة اجلمعيــات بعــض Gــا Uــتم الــيت امليــادين أحــد واملعــوقني اخلاصــة الفئــات رعايــة ميــدان ويعتــرب
 لــبعض وتأهليــة تعليميــة خــدمات تقــدمي يف تســهم .)4( مجعيــة ) 318(  امليــدان هــذا يف يعمــل حيــث مصــر
 )5(.املعوقني فئات

 أهليـة هيئـات أ�ـا علـى املعـوقني األطفـال برعايـة Uـتم اليت األهلية للجمعيات النظر ميكن فإنه وبذلك
 األطفــــال رعايــــة ميــــدان يف للعمــــل م 1964 لســــنة ) 32 ( رقــــم األهليــــة اجلمعيــــات نلقــــانو  طبًقــــا مشــــهرة

                                          
. 12، ص  ، مرجع سابقصبحي شعبان علي فرج 11
م بشــــأن اجلمعيــــات واملؤسســــات 1964لســــنة )  32( وزارة الشــــئون االجتماعيــــة ، إدارة العالقــــات العامــــة ، القــــانون رقــــم  22

) . 1( اخلاصة ، مادة 
(3) http://163.121.19.180:5050/Social/NationalsocityNoRIndex.asp

. 65، ص مرجع سابقموجز نشاطات احتاد هيئات رعاية الفئات اخلاصة واملعوقني ،  44
رسـالة  ،" صـادية واالجتماعيـة املـؤثرة العوامـل االقت بعـضلرتبيـة املعـوقني يف مصـر يف ضـوء  التخطيط" خلف أمحد البحريي ،  )5(

 . 62، ص  1987الرتبية بسوهاج ، جامعة أسيوط ،  كليةدكتوراه غري منشورة ،  
ة
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 التطوعيــة اجلهــود علــى براجمهــا تقــدمي يف وتعتمــد ، فئــاUم مــن أكثــر أو لفئــة اخلــدمات تــوفري بغــرض املعــوقني
 . امليدان هذا يف التلقائي العطاء على قادرة جهود باعتبارها
 
 - : وتطورها األهلية اجلمعيات نشأةة

 دائًمــا يســبق فكــان ، حياتــه تطــور مــع وتطــور ، وجــوده منــذ اإلنســان مــع األهلــي النشــاط وجــد لقــد
 يف اإلجيابيـة املبـادأة للـواء احلامـل الـدوام علـى كـان إذ احليـاة ظـروف وحتسـني اخلدمات تقدمي يف الدولة جهود

 مــــن وجودهــــا يف أســــبق هليــــةاأل اخلرييــــة اجلمعيــــات كانــــت لــــذا ، عنهــــا والتعبــــري اجلمــــاهري حاجــــات التقــــاط
 . الرمسية املؤسسات

 أساًسـا مقصـورة كانـت والقدميـة البدائيـة وا3تمعات للحكومات واألساسية األوىل الوظائف أن ذلك
 مجاعـة بـه تقـوم خـارجي اعتـداء أي ضـد اجلماعـة محايـة يف تنحصـر األوىل الوظيفـة ، أساسيتني وظيفتني على

 التطـور ومـع ذلـك وبعـد ، وممتلكـاUم أرواحهـم علـى اجلماعـة أفـراد تـأمني يف تنحصر الثانية والوظيفة ، أخرى
 أمـا ، األخـرى الشـئون مـن وغريها االقتصادية بالشؤون احلكومة طريق عن االهتمام يف بدأت للدول التارخيي
 إال اGــ Uــتم مل الدولــة فــان عامــة بصـفة االجتماعيــة واخلــدمات والتأمينــات كاملســاعدات االجتماعيــة الشـئون
 ،وعلـى الدينيـة الــهيئات سـيما وال اخلاصـة واجلمعيـات األفـراد ذلك قبل Gا يقوم األمور هذه وكانت ، حديثًا
 مــن النــوع هــذا ســاد ولقــد ، اخلرييــة اجلمعيــات اختصــاص مــن والثقافيــة االجتماعيــة اخلــدمات كانــت ذلــك

 .)1( الفرعونية ومصر والرومان اليونان بالد اجلمعيات

 علــى قامــت أهليــة كتنظيمــات والثقافيــة االجتماعيــة املؤسســات أو اجلمعيــات فكــرة نشــأت وهكــذا
 والــيت جمـتمعهم يف السـائدة االجتماعيــة باملشـاكل وإحساسـهم اخلــري لعمـل التعـاون يف األهــايل رغبـة مـن ركيـزة

 نـــوعوت وتعــدد ، البشـــرية وتقــدم الـــزمن مــرور مــع ولكـــن ، القاصــرة جبهودهـــا مواجهتهــا عـــن احلكومــة عجــزت
 قــوانني علــى تســتند مجعيــات مظلــة حتــت األهليــة واجلهــود اخلــري أعمــال تنظــيم األمــر أســتوجب ، احتياجاUــا

 األهليـة اجلمعيـات فتكونـت املؤسسـات وإنشـاء واخلـدمات الربامج تقدمي يف وفاعليتها منوها إىل Uدف ونظم
  . احلديث مبفهومها

ـــيت تمر،املســـ التنظـــيم ذات األهليـــة اجلمعيـــات بـــدأت وهكـــذا  خـــدماUا تقـــدم مجعيـــات بينهـــا مـــن وال
 تقسـيم ميكـن والـذي املصـري ا3تمـع بينهـا ومـن تقريبًـا ا3تمعـات كافـة يف تتكـون ، واملعوقني اخلاصة للفئات

  -: يلي فيما تتمثل مراحل مخس إىل به األهلية اجلمعيات وتطور نشأة

                                          
، ص ) 1997دار املعرفـة اجلامعيـة ، : اإلسـكندرية ( إدارة املؤسسـات االجتماعيـةعبد الـهادي اجلوهري ، إبراهيم الغـار ، )1(

290 . 
ص
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 م 1923 حىت عشر التاسع القرن أوائل من : األوىل املرحلة-1
 .  م 1952 عام حىت م 1923 عام من : الثانية املرحلة-2
 . السبعينات منتصف حىت م 1952 عام من : الثالثة املرحلة-3
 . التسعينات بداية حىت السبعينات منتصف من الرابعة املرحلة-4
  . الراهن الوقت حىت التسعينات بداية من : اخلامسة املرحلة-5

 - : ذلك تفصيل يلي وفيما

1119231

 وهــي جلمعيــاتا هــذه أوىل ظهــرت حــني ، م1821 عــام إىل مصــر يف األهليــة اجلمعيــات نشــأة تعــود
 ، الوقـــت ذلــك يف مصـــر يف عاشــت الـــيت األجنبيــة اجلاليـــات أكــرب لتضـــم ، باإلســكندرية )اليونانيـــة اجلمعيــة(

 . )1( مستعصية بأمراض واملرضى معوقنيلل مساعدات اجلمعية هذه تقدم وكانت

 تـــاريخ يف للبحـــث مصـــر معهـــد مجعيــة مثـــل الثقافيـــة اجلمعيـــات إنشـــاء تــواىل عقـــود أربعـــة حـــوايل وبعــد
ـــة م1859 عـــام املصـــرية احلضـــارة ـــة ، م 1868 عـــام املعـــارف ،ومجعي ـــة واجلمعي  مث ، م1875 عـــام اجلغرافي

 ، م 1878عـــام اإلســـالمية اخلرييـــة اجلمعيـــة مثـــل ، بطيـــةوالق ‘ اإلســـالمية الدينيـــة اجلمعيـــات تأســـيس تـــواىل
 . )2(م 1891 عام القبطية التوفيق ومجعية ، م 1881 عام القبطية اخلريية املساعي ومجعية

ــــة تكونــــت مث  ــــة هــــو غرضــــها وكــــان م 1892 عــــام الثانيــــة اإلســــالمية اخلرييــــة اجلمعي  املســــلمني إعان
 كمـا ، التعلـيم نفقات حتمل وسعهم يف يكن مل الذين الفقراء لتعليم املدارس ،وإنشاء الكسب عن العاجزين
 واللقطــاء األيتــام ملســاعدة م 1892 عــام اإلســكندرية مبدينــة اإلســالمية اخلرييــة الــوثقى العــروة مجعيــة تكونــت

 . )3( . السبيل وأبناء

 يـــةاألهل اجلمعيــات جبهــود مصــر يف الــدرن مـــرض لكفــاح األوىل احملــاوالت بــدأت م 1902 عــام ويف
 األجانــب الــدرن مرضــى ومســاعدة رعايــة بغــرض الســل مكافحــة مجعيــة اإلســكندرية مبدينــة تأسســت حيــث

 النتشـار بيئـة تصـلح ال مصـر بـأن سـائد اعتقـاد هنـاك كـان حيـث ، مبصر للعالج األوربية البالد من الوافدين
 .)4( الدرن مرض

                                          
 . 62، ص  مرجع سابق  ، وآخرون ليلى عبد اجلواد )1(
 .  51، ص  ، مرجع سابق يف مصر األهلية، اجلمعيات أماين قنديل ، سارة بن النفيس )2(
 ،مطبعـة يـوم املستشـفيات : القـاهرة ( ، ا3لد األول  تاريخ العمل االجتماعي،  اخلاصةاالحتاد العام للجمعيات واملؤسسات  )3(

 . 223ص ) م 1983
رســالة تنميــة للمعــوقني ، مرجــع  االجتمــاعيالتأهيــل اإلدارة العامــة للتأهيــل االجتمــاعي للمعــوقني ،  ،الجتماعيــةالشــئون ا وزارة 44

. 24، ص  سابق
ع



1561

 الــرب أعمـال علــى إنشـائها عنــد مهـااهتما جــل ركـزت قــد الرائـدة اجلمعيــات هـذه أن إىل اإلشــارة وجتـدر
 حتقيـــق يف التعلـــيم أمهيـــة مـــع احلكوميـــة التعليميـــة املؤسســـات يف خطـــريا قصـــورا وجـــدت إ�ـــا إال ، واإلحســـان
 أنشـــأت ذلـــك أجـــل مـــن للمـــواطنني واالقتصـــادي االجتمـــاعي املســـتوى رفـــع ويف الكـــربى الوطنيـــة األهـــداف
 اجلهــود هـذه توجــت وقـد ، التعلـيم جمــال يف اخلطـري قصالـن وســدت ، املـدارس مـن العديــد الكـربى اجلمعيـات

 كـــان ذلـــك مـــن العكـــس علـــى ولكـــن .)1(م 1908 عـــام األهليـــة اجلامعـــة هـــي مصـــر يف جامعـــة أول بإنشـــاء
 بإلغــاء فقــام ، التعلــيم يف حقــه مــن الشــعب حرمــان علــى قــوة مــن ميتلــك مــا بكــل يعمــل الربيطــاين االحــتالل

 املدرســة وهــي ، م 1888 عــام بإلغائهــا قــام والــيت والعميــان اخلــرس ةمدرســ بينهــا ومــن املــدارس مــن العديــد
 . )2( واملكفوفني الصم وتعليم برتبية متقو  كانت اليت الوقت ذلك يف الوحيدة

 والتبلــور النشــأة مرحلــة متثــل مصــر يف األهليــة اجلمعيــات تــاريخ مــن املرحلــة هــذه أن يالحــظ ســبق وممــا
 نشـاط املرحلـة هـذه يف وتطورهـا األهليـة اجلمعيـات نشـأة علـى سـاعد دوقـ احلديث مبفهومها اجلمعيات لـهذه

 علـــى انعكســـت مصـــر إلصـــالح جديـــدة روئ ظهـــرت إذ . القوميـــة الــــهوية قضـــية وطـــرح املصـــريني املثقفـــني
 اآلخــر بعضــها واختــذ ، ثقافيــة مالمــح بعضــها اختــذ ،وقــد أنشــطتها وتنوعــت تعــددت الــيت األهليــة اجلمعيــات

 . وقبطية يةإسالم دينية مالمح

221923119521

منـه علـى ) 21(والـذي نـص يف املـادة  1923م هـو دسـتور 1919كان أول هدف حققته ثـورة 
ومنـذ ذلـك الوقـت ويف الفـرتة التاليـة لـذلك .  )3(حق املصريني يف تكوين اجلمعيات على اختالف أنواعها 

 . )4( -:ة يف التزايد واالنتشار ومرجع ذلك إىل عوامل وظروف متعددة أمههاأخذ عدد اجلمعيات األهلي
 .تزايد الوعي القومي واالجتماعي والديين-1
 .ظهور عدد من املشكالت االجتماعية و تزايد عدد السكان يف مصر ، -2
 .تطور معرفة املرأة لدورها يف ا3تمع -3
 .االجتاه حنو مسايرة التطور العلمي-4
 .املصريني من اخلارج بعد وقوفهم على حركة الفكر العاملي عودة املبعوثني-5

                                          
. 157، ص  مرجع سابقعشرة ،  الثامنة، الدورة  ا3الس القومية املتخصصة11
 3ص ص )  1980دار الفكـر العـريب ، : القـاهرة (  قارنـةاملمـدخل لدراسـة الرتبيـة  –األيديولوجيا والرتبية عبد الغين عبود ، 22

 ،4 .
 .303، ص  ، مرجع سابق إدارة املؤسسات االجتماعيةعبد الـهادي اجلوهري ، إبراهيم الغار ،  )3(
ص ، ) 1974مكتبـة االجنلـو املصـرية : القـاهرة ( طريقة اخلدمة االجتماعية يف تنظيم ا3تمـعسيد أبو بكر حسانني ، )4(

216. 
ص
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مجعيـــة يف �ايـــة القـــرن التاســـع عشـــر إىل ) 65(ونتيجـــة لــــهذه العوامـــل ارتفـــع عـــدد اجلمعيـــات مـــن 
مجعية يف الربع األول من القرن العشرين ، لتقوم بدور كبري يف إنشاء املدارس احلـرة وتربيـة الفئـات ) 300(

 . )1(رعاية للكتاتيب يف املدن والقرى مع ما كانت تقوم به من اخلاصة واملعوقني ،

فعلــى ســبيل املثــال حظيــت فئــة املكفــوفني باهتمــام كبــري مــن جانــب اجلمعيــات األهليــة الــيت قامــت 
، العيــون أمــراضبــدورها يف رعايــة هــذه الفئــة ، وقامــت بــدورها إىل جانــب ذلــك يف الــدعوة إىل الوقايــة مــن 

ت عليـه مصـر محلتهـا احلديثـة يف مكافحـة األرمـاد ، ولقـد كـان هـذا سـبباً قويـاً يف ووضع األساس الذي بني
 . )2(تكوين رأي عام لرعاية هذه الفئة

والــيت  باإلســكندريةفتأسســت اجلمعيــات لرعايــة املكفــوفني وتعلــيمهم ، فاملدرســة الصــناعية للعميــان 
زيتون بالقـاهرة ، أنشـئتا يف العقـد الثالـث مـن أنشئت جبهود جتار القطن واجلمعية املصرية لرعاية العميان بال

ـــة  القـــرن العشـــرين وكـــان جلهـــود هـــاتني اجلمعيتـــني اثـــر كبـــري يف حتديـــد معـــامل الطريـــق أمـــام اخلـــدمات الرتبوي
م ، 1944فتأســـــس معهـــــد الكفيفـــــات اخلـــــريي لفاقـــــدي البصـــــر عـــــام  )3(للمكفـــــوفني وضـــــعاف البصـــــر 

م ، وتأسست مجعية النور واألمل مبصـر 1945عام  دريةباإلسكنوتأسست مجاعة الفجر لرقي املكفوفني 
م 1953اجلديــدة ، ومؤسســة الســيدة نفيســة لفاقــدي البصــر حبلــوان ، ومجعيــة الكرامــة القبطيــة بشــربا عــام 

)4( . 

كمـــا بـــدأت اجلهـــود األهليـــة يف رعايـــة حـــاالت الصـــم والـــبكم يف مصـــر يف هـــذه املرحلـــة مـــن تـــاريخ 
م حتــت اســم اجلمعيــة املصــرية لرعايــة الصــم 1945ين أول مجعيــة عــام اجلمعيــات األهليــة ، حيــث مت تكــو 

والــبكم Gــدف خدمــة هــذه الفئــة بتعلــيم الفتيــات مــنهم أعمــال اخلياطــة والتفصــيل وتــوفري بعــض الفصــول 
التعليميــــة للكبــــار مــــنهم والــــذين مل يلتحقــــوا باملعاهــــد املتخصصــــة لتعلــــيم الصــــم والــــبكم مــــع تــــوفري بعــــض 

 .)5(لـهم عن طريق املساعدات املاليةاخلدمات االجتماعية 

                                          
م ، ص 1964، عامـا ) 25(وزارة الشـؤون االجتماعيـة يف وزارة الشؤون االجتماعية ، إدارة العالقات العامـة ، . ع . م.ج  )1(

222. 
مطبوعـــات ا3ـــالس القوميـــة املتخصصـــة ، : القـــاهرة ( ،  1986-1985، ا لـــدورة السادســـة  ا3ـــالس القوميـــة املتخصصـــة )2(

 .312، ص )  1990

احتــاد هيئــات رعايــة الفئــات : القــاهرة ( ،  دليــل هيئــات رعايــة وتأهيــل املعــوقني جبمهوريــة مصــر العربيــةســف هاشــم أمــام ، يو  )3(
 .4، ص )  1994اخلاصة واملعوقني ، مارس 

 .114، ص  ) 1978مكتبة اخلاجني ، : القاهرة  (،   الفكر الرتبوي يف رعاية الطفل الكفيفلطفي بركات أمحد ،  )4(
اإلدارة العامة للتأهيل االجتماعي للمعوقني ، التأهيل االجتمـاعي رسـالة تنميـة للمعـوقني ، مرجـع زارة الشؤون االجتماعية ، و )5(

 . 25، 24، ص  سابق
ع
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ويف هــذه املرحلــة أيضــاً مــن تــاريخ اجلمعيــات األهليــة تكاتفــت التكوينــات الشــعبية خلدمــة فئــة مــن 
الفئات املعوقة داخل ا3تمع ، ففـي أوائـل األربعينـات جتمعـت مثـار هـذه التكوينـات يف مجعيـة أطلـق عليهـا 

قــوم أعضــاؤها بزيــارة املستشــفيات وتقــدمي بعــض املســاعدات ي) مجعيــة يــوم املستشــفيات ( يف ذلــك الوقــت 
 .)1(للمرضى Gا ومن ضمنها تزويدهم باألجهزة التعويضية الالزمة للحاالت اليت تعاين من فقد األطراف

ـــة تتميـــز باالنتشـــار الكبـــري لــــهذه  ـــاريخ اجلمعيـــات األهلي وممـــا ســـبق يالحـــظ أن هـــذه املرحلـــة مـــن ت
شـطتها ، كمـا أن العديـد مـن هـذه اجلمعيـات قـام بـدور كبـري يف رعايـة وتعلـيم اجلمعيات باإلضافة لتعدد أن

اجلمعيــــات األهليــــة ازديــــاداً  إنشــــاءيف  اإلســــهاماملعــــوقني ، ويرجــــع ذلــــك إىل ازديــــاد إقبــــال املــــواطنني علــــى 
ـــوعي القـــومي ،  ـــأن للـــوطن علـــيهم واجبـــات يفرضـــها التكافـــل  وإميـــانملحوظـــاً نتيجـــة ليقظـــة ال املـــواطنني ب

 .جتماعي بني املواطنني مجيعاً اال

33195219

القضــاء علــى عوامــل التخلــف يف ا3تمــع  إىلم والــيت دعــت 1952عنــدما قامــت ثــورة يوليــو عــام 
ســــتجابت املصــــري وحتقيــــق العدالــــة االجتماعيــــة ، تــــأثرت اجلمعيــــات األهليــــة كجــــزء مــــن حركــــة ا3تمــــع وا

ملقتضـــيات التغيـــري ، وذلـــك ألن اجلمعيـــات تعـــرب يف نشـــاطها عـــن أحاســـيس اجلمـــاهري وانفعاالUـــا ، فكـــان 
على اجلمعيات أن تعيد النظر يف رسالتها وأهدافها طبقاً لفلسفة الثـورة ومبادئهـا واجتاهاUـا يف بنـاء ا3تمـع 

 .اجلديد

يف التخطـيط للعمـل العـام وممارسـته ، حبيـث مل فنتيجة للثورة شهدت هذه املرحلة نزعـة مركزيـة قويـة 
يكــن هنــاك غــري جمــال ضــيق جــداً للمشــاركة الشــعبية واملبــادرات التطوعيــة ، حيــث ظهــر مفهــوم أن الدولــة 
هي املسئولة عن توفري كافة اخلدمات للمواطنني فتم تأميم املـدارس واملعاهـد الدينيـة واملستشـفيات الكـربى 

 )2(.ليةاليت أنشأUا اجلمعيات األه

من ذلك فإن اجلمعيات األهلية ظلت مطالبة بالقيـام بـدورها يف تقـدمي اخلـدمات  على الرغمإال أنه 
يف ذلـك الوقـت أنـه ال بـد مـن تعـاون ) وزيـر التعلـيم ( م أكـد 1958-م1952الرتبوية ، ففـي الفـرتة مـن 

ختلفــة ، حيــث ال تســتطيع الدولــة والشــعب يف تربيــة الطفــل ، ومســاعدة املــدارس علــى حتقيــق متطلباUــا امل

                                          
 .25، ص  سابقالرجع امل )1(

م للجمعيـــــات املـــــؤمتر الســــنوي لالحتــــاد العــــا" حنــــو مزيـــــد مــــن تفعيــــل دور اجلمعيــــات واالحتــــادات " إبــــراهيم أمــــام يوســــف ، 22
.2،1، ص )  1999: القاهرة ( ، ا3لد األول ،  1999مارس  4-3واملؤسسات اخلاصة 

ت
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أي حكومــــة مواجهــــة هــــذه األعبــــاء الثقيلــــة إال إذا عاو�ــــا الشــــعب معاونــــة تســــهم يف الوصــــول إىل حتقيــــق 
 . )1(األهداف الرتبوية

كمـــا أنـــه أمـــام قـــوة اإلدراك والـــوعي اجلمـــاهريي بضـــرورة وقايـــة األطفـــال مـــن أمـــراض القلـــب ورعايـــة 
م لتـوفري 1959عـام ) اء مرضـى رومـاتزم القلـب لألطفـال بالــهرم مجعية أصـدق( املرضى  منهم ، مت افتتاح 

العديد مـن النشـاطات لرعايـة وتأهيـل األطفـال املصـابني بـأمراض القلـب حيـث يقـدم لــهم العـالج الشـامل 
 .)2(واخلدمات االجتماعية والنفسية والرتوحيية باإلضافة إىل توجيه العناية للناحية التعليمية

والــــذي زاد مــــن ســــيطرة الدولــــة علــــى اجلمعيــــات )  32( لقــــانون رقــــم م صــــدر ا1964ويف عــــام 
 )3( -:األهلية حيث كان من أهم ما استحدثه هذه القانون ما يلي 

 .اشرتاط شهر اجلمعية لدى الدولة لتكون قانونية-1
مراقبــة الدولــة لنشــاط اجلمعيــات ، ويتمثــل ذلــك يف حــق اجلهــة اإلداريــة يف االطــالع علــى ســجالت -2

 .ومراقبة ميزانيتها ، وفحص أعمالـها والتدخل يف قراراUا حىت إلغائهااجلمعية ، 
 .حق اجلهة اإلدارية يف حل اجلمعية أو إدماجها يف غريها ، وما إىل ذلك-3

مــن أن هــذا القــانون ســاعد علــى زيــادة ســيطرة الدولــة علــى اجلمعيــات مبــا أتاحــه  علــى الــرغمولكــن 
بة على أعمال وأنشطة اجلمعيات إال أن اجلهود األهليـة يف جمـال للجهة اإلدارية من سلطة متكنها من الرقا

ـــذ لـــربامج البحـــث يف مشـــكلة  ـــة املعـــوقني مل تتوقـــف ، فقـــد تضـــافرت هـــذه اجلهـــود بـــالتخطيط والتنفي رعاي
عقليــاً  تخلفــنيم الـــهيئة العليــا لرعايــة وتأهيــل امل1966املعــوقني عقليــاً حيــث أنشــئت بــاجلهود األهليــة عــام 

مشــروعاً لبــدء سلســلة مــن البحــوث واإلجــراءات الكفيلــة بوضــع أســس ســليمة لرعايــة املعــوقني والــيت تبنــت 
عقليــاً مــن أبنــاء مصــر والعمــل علــى حتريــك الــرأي العــام والـــهيئات للقيــام بــدورها يف ســبيل رعايــة هــذه الفئــة 

 )4(.من املعوقني

44

 العقــــد الســــبعني مــــن القــــرن العشــــرين ، وبعــــد إتاحــــة حريــــة الــــرأي ، وتوســــيع قاعــــدة الدميقراطيــــة يف
وتطــوير االقتصــاد احلــر عــاودت اجلمعيــات نشــاطها وتقــدمها فأنشــأت املؤسســات االجتماعيــة والتعليميــة 

                                          
. 46 ،45، ص )  1955 ط،.د القاهرة ،(  منهاج الثورة يف الرتبية والتعليموالتعليم ، الرتبية وزارة 11
مرجـع  رسـالة تنميـة للمعـوقني ،االجتمـاعيني ، التأهيـل ، اإلدارة العامة للتأهيل االجتمـاعي للمعـوقاالجتماعية الشؤون وزارة 22

.27، ص  سابق
.124، ص  مرجع سابق ، حجازي عزت 33
، مرجــع ســابق، اإلدارة العامــة للتأهيــل االجتمــاعي ، التأهيــل االجتمــاعي رســالة تنميــة للمعــوقني وزارة الشــؤون االجتماعيــة ، 44

.26ص 
،
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واالقتصـادي  والصحية والعلمية والثقافية لتكون عونا وعضداً للجهـود احلكوميـة لرفـع املسـتوى االجتمـاعي
فقـــد قامـــت اجلمعيـــات األهليـــة بالعمـــل علـــى نشـــر التعلـــيم يف معظـــم أرجـــاء الـــبالد خاصـــة  )1(للمـــواطنني 

للطبقات الفقرية ،إما با3ان أو نظري مصروفات ضئيلة ، كـذلك كـان مـن بـني أهـدافها تعبئـة كافـة طاقـات 
 )2(. ولة ا3تمع لتحقيق األهداف القومية اليت حتددها السياسة العامة للد

كمـــا محلـــت العـــبء األكـــرب يف دفـــع حركـــة ورعايـــة وتنميـــة الطفـــل املعـــوق ، واســـتطاع أغلـــب هـــذه 
اجلمعيات أن حيسن اخلدمات املقدمة لـهؤالء األطفـال ممـا خفـف عـن الدولـة عـبء مل تسـتطع يومـا الوفـاء 

 )3(.به

بصـفة خاصـة حيـث أنــه  هـذا إىل جانـب زيـادة دور اجلمعيـات األهليـة يف التعلـيم فيمــا قبـل املدرسـة
إذا ما مت مقارنة عدد األطفـال يف مؤسسـات مـا قبـل املدرسـة التابعـة للجمعيـات األهليـة بعـدد األطفـال يف 
مؤسســات مــا قبــل املدرســة التابعــة لــوزارة الرتبيــة والتعلــيم التضــح إســهام اجلمعيــات البــارز يف هــذا ا3ــال ، 

امللتحقــني بــدور احلضــانة التابعــة للجمعيــات  م وصــل عــدد األطفــال1989حيــث وفقــاً إلحصــاءات عــام 
طفل ، يف حني يبلغ عدد األطفال امللتحقني بدور احلضـانة التابعـة لـوزارة الرتبيـة )  282,000( األهلية 
 . )4(طفل )  153و  371( والتعليم 

علــى وممــا ســبق يتضــح أن اجلمعيــات األهليــة يف هــذه املرحلــة قــد بــدأت يف معــاودة نشــاطها إال أنــه 
مـن أن الدولـة مل  علـى الـرغممن ذلـك فقـد ظلـت قبضـة الدولـة علـى هـذه اجلمعيـات قويـة ومـؤثرة ، ف الرغم

متنــع منــو منظمــات ا3تمــع املــدين ، إال أ�ــا حرصــت علــى أال تســمح لـــها بــأن تكــون فاعلــة ومــؤثرة ،ولـــهذا 
 .م1964لسنة ) 32(فقد استمرت تتعامل معها مبا يقضي به القانون رقم 

55

مع بداية عقـد التسـعينات ونتيجـة للتغـريات العامليـة السـائدة تصـاعد الـدور الـذي متارسـه اجلمعيـات 
األهليـــة يف مصـــر إىل حـــد كبـــري وظهـــر ذلـــك يف تنـــوع أمنـــاط وأنشـــطة اجلمعيـــات مـــن ناحيـــة ويف معـــدالت 

                                          
.2، ص  مرجع سابق ،يوسف أمام إبراهيم11
، )مطبوعــات وزارة الشــئون االجتماعيــة: القــاهرة (،  1981تقريــر عــن عــام االحتــاد العــام للجمعيــات واملؤسســات اخلاصــة ،  )2(

 . 18ص 
األعمـال الكاملـة ، "العقليـة اإلعاقـةاألدوار اجلديـدة املتعـددة للــهيئات واجلمعيـات غـري احلكوميـة يف جمـال " ،  فـرج صـفوت )3(

مجعيـة  :القـاهرة  1990مـارس  1: فربايـر 28، عقليـاً ق اق يف مصـر وخاصـة املعـال خدمـة املعـملـؤمتر مسـتقب
 140ص  ،كاريتاس مصر 

، ا3لـد السـابع )46( اجلـزء ، تربويـةجملـة دراسـات ،"التعلـيم إصـالحغري حضـارية عـن رؤية"العزيز العبد ، عبدحامد)4(
 .34، ص )  1992الكتب ، عامل، رابطة الرتبية احلديثة : القاهرة (،

ع
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حيــة أخــرى ، وقــد ارتــبط ذلــك خبطــاب سياســي واجتمــاعي ، يســتهدف تســارع تأســيس اجلمعيــات مــن نا
حترير ا3تمع املدين عامة ، واجلمعيات األهلية خاصة ، من القيـود القانونيـة الـيت حتـدد فاعليتهـا ، ويف هـذا 

ـــة والـــذي حيمـــل معـــه 1998الســـياق شـــهد عـــام  م ، طـــرح مشـــروع قـــانون اجلمعيـــات واملؤسســـات األهلي
 )1(. تتفق مع االجتاهات العاملية السائدةعالمات حترير قانوين

والــذي كانــت عليــه حتفظــات أوجزهــا )  1999لســنة  153رقــم ( وبالفعــل صــدر القــانون اجلديــد 
ـــات والـــدور الرقـــايب  الـــبعض يف ثـــالث نقـــاط أساســـية تتعلـــق بقضـــية التمويـــل واألنشـــطة السياســـية للجمعي

عارضـني علـى أن القـانون خمـالف ملـواد الدسـتور أرقـام للجهة اإلدارية عليها ، كما ركـز الـبعض اآلخـر مـن امل
ســـواء بانتقاصــــه مــــن حــــق التنظــــيم أو بإخاللـــــه بالطــــابع الــــدميقراطي )  68،  65،  56،  55،  10( 

نظــام الرتخــيص يف تســيري عمــل  تبينــه املقــرر دســتوريا واعتمــاد مــنهج التقييــد ولــيس األخطــار ، إىل جانــب 
حكــم احملكمــة الدســتورية العليــا ) م 2000يونيــو عــام  3( أن صــدر يف اجلمعيــات ، وقــد انتهــى األمــر بــ

بعــدم دســتورية القــانون لعــدم عرضــه علــى جملــس الشــورى جبانــب مــا اعــرتى نصوصــه مــن عــدم دســتوريتها ، 
 )2(لـــيحكم أوضـــاع اجلمعيـــات القائمـــة  1964لســـنة ) 32(وبـــذلك يعـــود قـــانون اجلمعيـــات القـــدمي رقـــم 

 ات ألنشطتها على الرغم ما به من معوق

ويف مثـــل هـــذه الظـــروف اجلديـــدة ، ونتيجـــة للنشـــاط الواضـــح يف إنشـــاء اجلمعيـــات األهليـــة ظهـــرت 
نوعيـــة جديـــدة مـــن اخلـــدمات الرتبويـــة الـــيت تقـــدم لألطفـــال املعـــوقني يف صـــورة دور حضـــانة وريـــاض أطفـــال 

 .)3(باإلضافة إىل الفصول اخلاصة يف عدد من املدارس غري احلكومية 

ا ســبق يتضــح أن اجلمعيــات األهليــة مــرت عــرب مراحــل نشــأUا وتطورهــا بالعديــد مــن ومــن خــالل مــ
العوامـــل والظـــروف الـــيت أدت يف بعـــض األحيـــان إىل زيـــادة نشـــاطها وبالتـــايل تقـــدمي العديـــد مـــن اخلـــدمات 
ألبنـــاء جمتمعهـــا بصـــفة عامـــة واملعـــوقني مـــنهم بصـــفة خاصـــة ، بينمـــا يف أحيـــان أخـــرى وقفـــت بعـــض هـــذه 

 .لك الظروف عائقاً أمام قيام اجلمعيات األهلية بدورها يف تقدمي هذه اخلدماتالعوامل وت

ومـــن ناحيـــة أخـــرى فـــإن هنـــاك تصـــور لتطـــور أدوار اجلمعيـــات األهليـــة جتـــاه األطفـــال املعـــوقني وفقـــاً 
 :لطبيعة نشاطها والذي يتمثل فيما يلي

                                          
املـؤمتر  السـنوي لالحتـاد العـام للجمعيـات واملؤسسـات " أماين قنديل ، تفعيل دور اجلمعيات األهلية يف عملية التنميـة البشـرية 11

.2، ا3لد األول ، القاهرة ، ص  1999مارس  4:2، اخلاصة
 .255-254ص، مرجع سابقعبد الرحيم ، مجيل سامح )2(
، ص مرجـع سـابق،العقليـةاإلعاقـةجمـاالتاألدوار اجلديـدة املتعـددة للــهيئات واجلمعيـات غـري احلكوميـة يف ، فـرجصفوت)3(

286. 
ص
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املراحل اليت مرت Gا اجلمعيات األهلية من حيـث الـدور الـذي تقـوم بـه جتـاه األطفـال  ميكن تقسيم
 )1(: املعوقني إىل عدة أجيال من هذه اجلمعيات وفقاً لطبيعة نشاطها واليت تتمثل فـي

الــيت تقــدم املســاعدات اخلرييــة املباشــرة لألطفــال " اجلمعيــات اخلرييــة " هــو جيــل  :الجيــل األول �
 .من خالل عالقة مباشرة بني مانح ومتلقاملعوقني ، 

والـــيت تقتصـــر علـــى تقـــدمي خدمـــة واحـــدة إىل " اجلمعيـــات اخلدميـــة "هـــو جيـــل   :الجيـــل الثـــاني �
 .األطفال املعوقني كاخلدمات الصحية أو التعليمية

والـيت ال تقتصـر يف تقـدمي خـدماUا علـى " مجعيات الرعايـة املتكاملـة "هو جيل   :الجيل الثالث �
دمي واحــد بــل تقــوم بتقــدمي جمموعــة مــن اخلــدمات الشــاملة واملتكاملــة حيــث تقــدم خــدمات بعــد خــ

 .صحية وتعليمية وثقافية وتربوية شاملة
والــــيت ال تكتفــــي بتقــــدمي اخلــــدمات الشــــاملة " جيـــل اجلمعيــــات الدفاعيــــة "هــــو  :الجيــــل الرابــــع �

للتــــأثري يف عمليــــة صــــنع  واملتكاملــــة لألطفــــال املعــــوقني بــــل تســــعى للــــدفاع عــــن حقــــوقهم مــــع حماولــــة
السياســـــات االجتماعيـــــة والســـــعي لـــــدى الســـــلطات التشـــــريعية إلصـــــدار قـــــوانني وتشـــــريعات لصـــــاحل 

 .األطفال املعوقني
والـيت Uـتم بتطـوير واقـع الطفـل املعـوق " مجعيات التنميـة الشـاملة " هو  جيل  :الجيل الخامس �

افة املستويات ويف توجه تنموي يركز علـى يف إطار اهتمام شامل باحتياجاته ومتطلبات تربيته على ك
جيــل مجعيـات الرعايــة املتكاملــة يف  نتفعيـل املشــاركة الشـعبية ، وخيتلــف هـذا اجليــل مـن اجلمعيــات عـ

أنــه ال يقتصــر علــى تقــدمي خــدمات مباشــرة للطفــل ذاتــه بــل يعمــل إىل جانــب ذلــك علــى تنميــة بيئــة 
 .الطفل تنمية شاملة

جيــال مــن اجلمعيــات األهليــة مــن املمكــن أن تتعــايش معــاً يف إطــار وجتــدر اإلشــارة إىل أن هــذه األ
 .جمتمع واحد

                                          
 :ميكن الرجوع إىل ) 1(

، ا3لــد  جملـة الطفولــة العربيـةأمـاين قنـديل ، حتليــل دور مؤسسـات ا3تمـع املــدين يف تطـوير واقـع الطفولــة العربيـة ، 
 .65-52م ، اجلمعية الكويتية لتقدم الطفولة العربية ، ص 2001العدد الثامن ، سبتمرب الثاين ، 

.10-4، ص مرجع سابقشهيدة الباز ،  
مرجـــع ، األدوار اجلديـــدة املتعـــددة للــــهيئات واجلمعيـــات غـــري احلكوميـــة يف جمـــال اإلعاقـــة العقليـــة ،صـــفوت فـــرج 

 . 294، 285، ص  سابق
ع
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 -: والدولة األهلية اجلمعيات بني العالقةة
نشوء الدولة العصرية أن الدولة يف بـدايات نشـوءها كانـت تسـعى إىل  تمن املتعارف عليه يف أدبيا

ذلــك علــى حســاب اجلهــود األهليــة فــرض هيمنتهــا املطلقــة مــن حيــث ختطــيط وتوزيــع ومراقبــة اخلــدمات و 
والشعبية اليت كانت تتحرك يف إطار حمدود يتمثل يف أعمال الرب واإلحسان ، إال أنـه مـع التطـور احلضـاري 
وتطــور النظــام السياســي للدولــة وتغــري أمنــاط اإلنتــاج وتزايــد الــوعي الشــعيب فــإن اجلهــد الشــعيب أصــبح مييــل 

مث أصـــبح أقـــرب إىل أن يكـــون مكمـــالً لــــه خـــالل العقـــود  أكثـــر صـــوب منافســـة ومقارعـــة اجلهـــد احلكـــومي
 )1(-:اجلهد األهلي على النحو التايلاحلالية، وباإلمكان ترتيب تطور العالقة بني الدولة و 

 .الـهيمنة املطلقة للدولة من خالل أجهزUا التقليدية -
 .بروز الـهيئات الشعبية واألهلية كخصم ومنافس لدور الدولة -
 .و سيادة اجلهد األهلي أو ما يسمى بالتحول حنو ا3تمع املدينالتوجه حن -

واملتأمل للمجتمـع املصـري جيـد أنـه لـيس مبنـأى عـن هـذا التطـور حيـث أنـه يعـيش يف املرحلـة الراهنـة 
ـــة واجلهـــد التطـــوعي الشـــعيب حيـــث ينطلـــق  ـــة أقـــرب إىل التعـــايش الســـلمي والتكامـــل بـــني أدوار الدول مرحل

 :قته مع األجهزة الرمسية احلكومية من املرتكزات التاليةالنشاط التطوعي يف عال
 .تتوىل األجهزة احلكومية مسئولية التخطيط الشامل للموارد واخلدمات احلكومية والتطوعية -1
 .حتصل اجلمعيات األهلية على رصيد هام من متويلـها من خالل الدعم احلكومي -2
مــن مشــروعية الدولــة الــيت تــرخص ألنشــطتها وبراجمهــا تســتمد اجلمعيــات األهليــة مشــروعية أنشــطتها  -3

 .وتراقب تنفيذ تلك األنشطة من خالل اللوائح والقوانني املنظمة لذلك
ويؤكــــد ذلــــك أن الدولــــة ممثلــــة يف وزارة الشــــؤون االجتماعيــــة قــــد عهــــدت خبــــدمات رعايــــة وتأهيــــل 

خلــدمات للمــواطنني احملتــاجني إليــه املعــوقني إىل اجلمعيــات األهليــة حرصــا منهــا علــى تــوفري هــذا اللــون مــن ا
بســهولة ويســر بعيــداً عــن الــروتني احلكــومي وتشــجيعاً لـــهذه اجلمعيــات الــيت متــارس دوراً أساســياً يف تقــدمي 

 )2(.برامج الرعاية

                                          
سلســـــلة الدراســـــات " البحـــــرين منوذجـــــاً  –دور الــــــهيئات واجلمعيـــــات التطوعيـــــة يف دعـــــم األســـــرة " أمحـــــد علـــــي الشـــــريان ،  )1(

،  1994عـدد خـاص مبناسـبة اختتـام فعاليـات السـنة الدوليـة لألسـرة ، ديسـمرب ) 28(، العـدد  االجتماعية والعمالية
االجتماعية بدول جملـس التعـاون لـدول البحرين ، تصدر عن املكتب التنفيذي 3لس وزراء العمل والشؤون : املنامة (

.508، 507ص، ص)اخلليج 
 .4ص ،مرجع سابق  ،دليل هيئات رعاية وتأهيل املعوقني جبمهورية مصر العربية ،  أمامهاشم يوسف )2(
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ونتيجــة لــذلك التكامــل بــني اجلهــدين احلكــومي واألهلــي تنوعــت أنشــطة اجلمعيــات األهليــة والــيت 
 )1( -:ميكن تقسيمها إىل 

 .ط يتناول مشروعات اجتماعية مل تتناولـها الدولة نشا-1
.نشاط يهدف إىل استكمال مشروعات الدولة -2
.نشاط عام يغطي ا3تمع الصغري والكبري -3
.نشاط أدخلته الدولة ورمست حدوده ودعت إىل القيام به -4
نشاط يسد الفجوات الناجتة عن عدم مشول نشاط الدولة جلميع أفراد ا3تمع -5
) وميثل اجلزء األكرب من النشاط األهلي (  مع نشاط الدولة جنًبا إىل جنب نشاط يسري-6
.نشاط أوجدته الدولة وسلمته للجمعيات األهلية لتنفيذه -7

وممــــا ســــبق يتضــــح أن طبيعــــة العالقــــة بــــني الدولــــة واجلمعيــــات األهليــــة ذات تــــأثري كبــــري علــــى قيــــام 
ــــهيكل التنظيمـــي اجلمعيـــات األهليـــة بأنشـــطتها وأدوارهـــا لـــذلك كـــان مـــن  الضـــروري أن تتنـــاول الدراســـة ال

 .للجمعيات األهلية باعتباره جوهر هذه العالقة 
 

 -: األهلية للجمعيات التنظيمي الـهيكلل
هيكل التنظيم هو شكل يقدم الرتتيبات الشاملة داخـل املنظمـة موضـحاً بـه أوجـه النشـاط الرئيسـية 

ـــة والوظـــائف الرئيســـية ، وع ـــة وبـــني ســـلطة إصـــدار والتقســـيمات التنظيمي ـــة واملركزي القاUـــا بالســـلطات احمللي
القــــرارات ، ويقصــــد بالـــــهيكل التنظيمــــي للجمعيــــات األهليــــة اإلطــــار العــــام الــــذي حيــــدد صــــلة اجلمعيــــات 

 )2(. بالدولة ، ويوضح طريقة إشراف الدولة على هذه اجلمعيات

 -:ويتمثل الـهيكل التنظيمي للجمعيات األهلية في خمسة مستويات هي
 .االحتاد العام للجمعيات األهلية واملؤسسات اخلاصة: املستوى األول  -1
 .االحتادات النوعية: املستوى الثاين  -2
 .االحتادات اإلقليمية: املستوى الثالث -3
 .اجلمعية العمومية: املستوى الرابع  -4
 .جملس اإلدارة: املستوى اخلامس -5

                                          
ميــة ا3تمعــات اجلمعيــات األهليــة وتن حــولاملــؤمتر األول ، "دور اجلمعيــات األهليــة يف التعلــيم " الــرحيم أمحــد ، عبــد ممــدوح )1(

ببنهـــا ، واجلمعيـــة العربيـــة لعلـــم االجتمـــاع بتـــونس ،  للخدمـــة االجتماعيـــة العـــايل، املعهـــد  احملليـــة غـــي الـــوطن العـــريب
.770م  ، ص 1996سبتمرب 4: أغسطس 24:اإلسكندرية 

 .87، ص   مرجع سابقنادية حممد عبد املنعم ،  )2(
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التنظيمي للجمعيات األهلية اليت تعترب رعايـة األطفـال  وفيما يلي سوف تستعرض الدراسة الـهيكل
املعـوقني جمــال نشــاطها وذلــك بســبب االرتبــاط الوثيــق بـني الـــهيكل التنظيمــي لـــهذه اجلمعيــات وبــني دورهــا 

يف وضــع السياســة التعليميــة للجمعيــات األهليــة أجهــزة  كيف تربيــة وتعلــيم األطفــال املعــوقني ، حيــث تشــرت 
ا االعتبارية املستقلة ، كاالحتاد العام للجمعيات األهلية وما يتبعه من احتـادات إقليميـة أهلية لـها شخصيته

ا مـن سـلطة يف توجيـه سـري مهذا باإلضافة إىل أمهية دور اجلمعية العمومية وجملس اإلدارة ملا لــه )1(ونوعية 
 .العمل داخل هذه اجلمعيات

يعترب االحتاد العام للجمعيات واملؤسسـات اخلاصـة قمـة الــهيكل التنظيمـي للعمـل التطـوعي ويعـرف 
جهــاز تنظــيم جمتمــع يعمــل علــى املســتوى القــومي ويضــم إىل عضــويته االحتــادات اإلقليميــة والنوعيــة " بأنــه 

 )2(" وينشأ بقرار من رئيس اجلمهورية 

االحتـاد العـام يف رسـم سياسـة العمـل االجتمـاعي واألهلـي ووضـع اخلطـة العامـة وتتمثل أهم أغـراض 
مليادين اخلدمات االجتماعية جبمهورية مصر العربية وفقا للسياسة العامة للدولة مـع تنسـيق اجلهـود األهليـة 

ة ووضـــــع اخلطـــــة العامـــــة لتمويلــــــها ووضـــــع سياســـــة التـــــدريب واعـــــداد العـــــاملني يف ميـــــادين الرعايـــــة والتنميـــــ
االجتماعيــة ومتابعــة تنفيــذ هــذه السياســة باإلضــافة إىل دراســة املشــاكل واالحتياجــات يف جمــاالت الرعايــة 
والتنمية االجتماعية على مستوى اجلمهورية والعمـل علـى إجيـاد حلـول لــها ، كمـا يقـوم االحتـاد العـام بعقـد 

ن جلانــــه الفنيــــة أو مــــن االحتــــادات املــــؤمتر العــــام الســــنوي لدراســــة املســــائل واملوضــــوعات الــــيت حتــــال إليــــه مــــ
 )3(.اإلقليمية والنوعية

ومــع أمهيــة الــدور الــذي يقــوم بــه االحتــاد العــام يف توجيــه ورســم سياســة العمــل االجتمــاعي األهلــي 
ووضــــع اخلطــــط لتنفيــــذها ممــــا يــــنعكس علــــى نشــــاط اجلمعيــــات األهليــــة إال أنــــه يواجــــه بعــــض املشــــكالت 

 )4( -:أداء دوره ويتمثل أهم هذه الصعوبات فيما يليوالصعوبات اليت حتد من فعاليته يف 

                                          
 .38، ص  مرجع سابق ، تاريخ العمل االجتماعي ،اصة للجمعيات واملؤسسات اخلالعام االحتاد )1(
املــؤمتر الســنوي لالحتــاد العــام يف املرحلــة القادمــة ، ) الشــبكات ( حممــد عفيفــي ، الــدور املتوقــع لالحتــاداتاخلــالق عبــد) 2(

 .4ص القاهرة ، ، ا3لد األول ، 1999مارس  4-3،  اخلاصةواملؤسساتللجمعيات 
فيــه للقــرن احلــادي العــاملني وإعــداد التطــوعيهري ، االحتــاد العــام للجمعيــات ودوره يف تفعيــل العمــل اجلــو الـــهادي عبــد) 3(

، ا3لـد  ، القـاهرةم1999مـارس  4-3 ، اخلاصـةواملؤسسـاتاملـؤمتر السـنوي لالحتـاد العـام للجمعيـات والعشـرين ، 
 .10األول ، ص 

فيــه للقــرن احلــادي العــاملنيوإعــدادالتطــوعيدوره يف تفعيــل العمــل اجلــوهري ، االحتــاد العــام للجمعيــات و دياالـــهعبــد)4(
 .11، ص  سابق مرجع ،والعشرين

ي
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حيــث أن القــانون مهــش دوره يف موضــوعات بالغــة األمهيــة عنــد شــهر اجلمعيــات : صــعوبات تشــريعية  -1
 .ويف وضع اخلطط العامة واإلشراف على تنفيذها

اخلطـــط والـــربامج  عـــدم تـــوفر الكـــوادر عاليـــة الكفـــاءة يف النـــواحي املاليـــة واإلداريـــة القـــادرة علـــى وضـــع -2
 .ووضع وسائل تنفيذها

 .قلة املوارد املالية الالزمة لتحقيق أهدافه -3
 .عدم وجود قاعدة بيانات حديثة عن االحتادات واجلمعيات من خالل مركز معلومات متطور -4
 .اجلمعيات ) متويل  –حل  –دمج  –إشهار ( عدم أخذ رأيه يف جماالت  -5

االحتـــادات النوعيـــة للجمعيـــات األهليـــة هـــي واحـــدة مـــن األجهـــزة الـــيت متـــارس نشـــاطها مـــع هيئـــات 
ومؤسســات ومجعيــات تعمــل علــى تقــدمي خــدمات مباشــرة يف جمــال معــني مــن جمــاالت الرعايــة االجتماعيــة 

 .على مستوى اجلمهورية

بأنه جهاز تنظيم جمتمع ينشأ لتنظيم اخلدمات والتنسيق بني اجلمعيـات الـيت ويعرف االحتاد النوعي 
تعمل يف جمال واحد بغض النظر عن احلدود اجلغرافية ، وينشـأ بقـرار مـن رئـيس اجلمهوريـة وال جيـوز إنشـاء 

 )1(.أكثر من احتاد نوعي واحد لكل جمال ، ولكن جيوز لالحتاد النوعي أن ينشأ لـه فروع يف احملافظات

م بتكـــوين اجلمعيـــة العامـــة ملكافحـــة 1953وقـــد تكونـــت أول صـــور هـــذا النـــوع مـــن التنســـيق ســـنة 
م تكـون احتـاد هيئـات 1955م تكون االحتاد العام لرعاية األحـداث ، ويف سـنة 1954الدرن ، ويف سنة 

رس ومثــل هــذه األجهــزة تكونــت لتنظــيم وتنســيق العمــل بــني املؤسســات الــيت متــا )2(رعايــة ذوي العاهــات 
 .نفس النوع من النشاط على مستوى اجلمهورية

بشــأن اجلمعيــات واملؤسســات اخلاصــة والــذي نــص يف ) 32(صــدر القــانون رقــم  1964ويف ســنة 
على اجلهة اإلدارية املختصة أن تنشى احتـادات نوعيـة بـني اجلمعيـات واملؤسسـات " بأنه ) 83(مادته رقم 

ل علــى مســتوى اجلمهوريــة وال جيــوز إنشــاء أكثــر مــن احتــاد اخلاصــة ، تكــون لـــها الشخصــية االعتباريــة تعمــ
وتنفيــذاً ألحكــام هــذا القــانون تأســس احتــاد هيئــات رعايــة  )3(نــوعي يف ميــدان اخلدمــة أو الرعايــة الواحــدة 

م مبوجـــــب قـــــرار الســـــيد وزيـــــر الشـــــؤون 1969الفئـــــات اخلاصـــــة واملعـــــوقني جبمهوريـــــة مصـــــر العربيـــــة عـــــام 
                                          

 .6، ص سابق مرجع يف املرحلة القادمة ،) الشبكات ( الدور املتوقع لالحتادات حممد العفيفي ، اخلالق عبد )1(
دار الفكـر العـريب ، :القـاهرة( ،  مهـارات –علميـة ، قـيم ، الطريقـة املهنيـة لتنظـيم ا3تمـع ، قاعـدة احلـي نـوح عبـد حممـد) 2(

 .213، ص )  1998
واملؤسسـات اخلاصـة اجلمعيـاتبشـأن 1964لسـنة 32العالقات العامة ، القانون رقـم إدارةاالجتماعية ، الشؤونوزارة) 3(

 .38، مادة  مرجع سابق ،
ة
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هــو هيئــة ذات نفــع عــام تطبيقــا لقــرار الســيد رئــيس و ، م 1969-3-11 بتــاريخ) 35(االجتماعيــة رقــم 
 )1(.م 1968لسنة ) 750(اجلمهورية رقم 

ويضــم هــذا االحتــاد يف عضــويته كافــة اجلمعيــات املشــهرة بــوزارة الشــؤون االجتماعيــة طبقــاً ألحكــام 
ني جبمهوريــة مصــر م والــيت تعمــل مبيــدان رعايــة الفئــات اخلاصــة واملعــوق1964لســنة )  32(القــانون رقــم 

 )2(.مجعية ) 318(العربية واليت وصل عددها إىل 

 )3( :وتتمثل أهم أغراض االتحاد النوعي لـهيئات رعاية الفئات الخاصة والمعوقين فيما يلي 

ـــات واملؤسســـات اخلاصـــة العاملـــة يف  -1 ـــة الـــيت تنفـــذها اجلمعي ـــة االجتماعي ختطـــيط بـــرامج الرعايـــة والتنمي
اخلاصــة واملعــوقني يف إطــار خطــة العمــل االجتماعيــة الــيت يضــعها االحتــاد للجمعيــات  ميــدان رعايــة الفئــات

 .واملؤسسات اخلاصة يف حدود سياسة الدولة
إجــراء البحــوث والدراســات املتصــلة مبيــدان عمــل االحتــاد ونشــرها بــني اجلمعيــات واملؤسســات اخلاصــة  -2

 .األعضاء
وفقــا لألســس العامــة الــيت  لــةق السياسـة العامــة للدو حتديـد مســتوى اخلــدمات وحــدود تكلفتهــا يف نطــا -3

 .حتددها وزارة الشؤون االجتماعية
ــــات واملؤسســــات اخلاصــــة األعضــــاء باالحتــــاد  -4 ــــرامج اإلعــــداد الفــــين واإلداري ألعضــــاء اجلمعي وضــــع ب

 .وأعضاء جمالس إدارUا والعاملني Gا لالرتفاع مبستوى األداء والكفاية الفنية للخدمات
ـــا -5 ـــة الفنيـــة للجمعيـــات واملؤسســـات اخلاصـــة القي م بالتجـــارب الرائـــدة لنمذجـــة اخلـــدمات وتقـــدمي املعون

 األعضاء باالحتاد
ممـا سـبق تتضـح أمهيـة الـدور الـذي ميكـن أن يقــوم بـه االحتـاد النـوعي لــهيئات رعايـة الفئـات اخلاصــة 

املعـوقني ، حيـث مـن املمكـن أن  واملعوقني جتـاه اجلمعيـات األهليـة الـيت يعتـرب جمـال نشـاطها رعايـة األطفـال
يقــوم االحتــاد بــدعم هــذه اجلمعيــات وزيــادة االتصــال والتعــاون فيمــا بينهــا حتقيقــاً لتبــادل اخلــربات وتنســيق 

 .اجلهود حىت ميكن تنفيذ برامج ومشروعات تربوية وتعليمية لصاحل األطفال املعوقني

                                          
املــؤمتر القــومي وتوصــياتحبــوث ودراســات  جبمهوريــة مصــر العربيــة ، هيئــات رعايــة الفئــات اخلاصــة واملعــوقنياحتــاد تعريــف )1(

ديســمرب ،  10-8، القــاهرة ،  1،ج مصــر العربيــةجبمهوريــة الســابع الحتــاد هيئــات رعايــة الفئــات اخلاصــة واملعــوقني
 .6، ص  1998

.65، ص جع سابقمر احتاد هيئات رعاية الفئات اخلاصة و املعوقني جبمهورية مصر العربية ، نشاطموجز)2(
.169،170،  ص ص  مرجع سابقليلى عبد اجلواد وآخرون ، 33
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ـــــة ـــــات  االحتـــــادات اإلقليمي ـــــيت متـــــارس نشـــــاطها مـــــع هيئ ــــن األجهـــــزة ال للجمعيـــــات هـــــي واحـــــدة مـ
ومؤسســــات ومجعيــــات تعمــــل علــــى تقــــدمي خــــدمات مباشــــرة علــــى مســــتوى احملافظــــة أي أ�ــــا واحــــدة مــــن 

وبــذلك فــإن .  )1(األجهــزة التنســيقية الــيت تقــدم خــدمات غــري مباشــرة ، وتشــمل أجهــزة التنســيق اجلغــرايف 
جغـرايف ينشـأ لتنظـيم اخلـدمات والتنسـيق بـني اجلمعيـات األهليـة الـيت تعمـل  االحتاد اإلقليمـي جهـاز تنسـيق

 .يف مجيع ا3االت يف نطاق احملافظة الواحدة

Uم والـذي 1964لسـنة ) 32(القـانون رقـم  اوقد نظم تكوين االحتادات اإلقليمية وحـدد مسـؤوليا
ئ احتــادات إقليميــة بــني اجلمعيــات نــه علــى اجلهــة اإلداريــة املختصــة أن تنشــإ) " 83(جــاء يف مادتــه رقــم 

 )2(.واملؤسسات اخلاصة تكون لـها الشخصية االعتبارية 

 )3( -:وتتمثل أهم اختصاصات االتحاد اإلقليمي للجمعيات األهلية فيما يلي 
  . تنفيذ السياسة العامة اليت يضعها االحتاد العام للجمعيات واملؤسسات اخلاصة -1
امي وامليزانيـــة اخلاصـــة باجلمعيـــات األعضـــاء وإبـــداء الـــرأي فيهـــا وابـــالغ اإلطـــالع علـــى احلســـاب اخلتـــ -2

 .مالحظاته إىل اجلهة اإلدارية
 .تنسيق اجلهود بني اجلمعيات واملؤسسات األعضاء لضمان عدم تكرار اجلهود واخلدمات -3
 .دراسة احتياجات البيئة وإمكانياUا ومواردها مبا يضمن سد الثغرات يف هذه اخلدمات -4
 .القيام بتنظيم برامج اإلعداد والتدريب الفين واإلداري ملوظفي اجلمعيات وأعضائها -5
 .دراسة مشاكل متويل اجلمعيات والعمل على عالجها -6
والئحتـــه التنفيذيـــة أخـــذ رأي  1964لســـنة  32إبـــداء الـــرأي يف املوضـــوعات الـــيت يتطلـــب القـــانون  -7

 .االحتاد فيها

ليمـي العديـد مـن االختصاصـات الـيت متكنـه مـن تقيـيم اخلـدمات الـيت وبذلك يتضح أن لالحتـاد اإلق
 .البيئة احمللية إليهتقدمها اجلمعيات للوقوف على نواحي جهود اجلمعيات حىت تكون مطابقة ملا حتتاج 

لنوعي ، االحتـادات ااالحتاد العام ، االحتاد ( ومما سبق تتضح األمهية من وجود االحتادات بأنواعها 
للتنسيق بني جهود اجلمعيـات األهليـة الـيت Uـتم برعايـة األطفـال املعـوقني ودراسـة املشـاكل الـيت )  اإلقليمية

                                          
 .209، ص  مرجع سابق الطريقة املهنية لتنظيم ا3تمع ،حممد عبد احلي نوح ،  )1(

صـة بشـأن اجلمعيـات واملؤسسـات اخلا 1964لسـنة  32القـانون  رقـم وزارة الشؤون االجتماعية  ، إدارة العالقـات العامـة ،  22
.83، مادة ، مرجع سابق

 .88، مادة  مرجع سابق،  1964لسنة  32رقم القانونالعالقات العامة ،  إدارةاالجتماعية ، الشؤون وزارة) 3(
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تواجهها والعمل على حلــها ، هـذا باإلضـافة إىل تنظـيم بـرامج اإلعـداد والتـدريب الفـين و اإلداري ملـوظفي 
والندوات ألعضاء اجلمعيات مبـا  اجلمعيات وأعضائها وإقامة الدورات التدريبية وتنظيم اللقاءات واملؤمترات

 .يضمن تقدمي خدمات متميزة لـهؤالء األطفال
إال أن بعـض الدراسـات تشـري إىل أن االحتــادات تعيـق اجلمعيـات عـن ممارســة  أنشـطتها حيـث تــرى 
إحــدى الدراســات أن الـــهدف احلقيقــي مــن وجــود االحتــادات هــو متكــني الدولــة مــن الســيطرة علــى نشــاط 

رتتــب علــى العضــوية فيهــا مــن اكتســاب اجلمعيــات لـــهيكل هرمــي متزايــد ، تســطري عليــه اجلمعيــات ، مبــا ي
الدولة كلما اقرتب من قمته ، هـذا باإلضـافة إىل إن التشـريعات ال تعطـي احلـق لــهذه االحتـادات للمشـاركة 

حتقيــق  يف اختــاذ القــرارات اخلاصــة باجلمعيــات الــيت تضــمها ، كمــا أ�ــا ال تســتطيع أن تقــوم بــدور فعــال يف
 )1(.التعاون والتنسيق بينها

يقصـد باجلمعيـة العموميـة جممـوع األعضــاء العـاملني الـذين مضـت علــى عضـويتهم سـتة اشـهر علــى 
األقل وأفوا بااللتزامات املفروضة عليهم وفقاً للنظام األساسي للجمعيـة ، ويطلـق  نفـس اللفـظ أيضـا علـى 

الســنوي الــذي يضــم كــل األعضــاء ألداء مهـــام حمــددة حســب القــانون ، حيــث جيتمــع أعضـــاء االجتمــاع 
اجلمعية العمومية مرة كل عام بصفة دورية ، وميكن 3لس اإلدارة أو ربع األعضاء الذين لـهم حـق حضـور 

 )2(.طارئة اجلمعية العمومية ، أو اجلهة اإلدارية املختصة أن تدعو اجلمعية العمومية إىل اجتماعات أخرى

وتعد اجلمعية العمومية السلطة العليا والقاعدة األساسية لصنع القرار داخل اجلمعية األهلية ، فهـي 
الـيت تنتخــب جملــس اإلدارة أو تسـحب الثقــة منــه ، وتعتمـد نشــاطاته أو أعمالـــه املاليـة ، واإلداريــة كمــا لـــها 

اجلمعيــة كمــا لـــها احلــق يف إدمــاج اجلمعيــة يف  أن تعــدل الئحــة اجلمعيــة وتضــع الــنظم العامــة إلدارة وتنظــيم
مجعيــــة أخــــرى أو حلـــــها إذا اســــتنفذت أغراضــــها أو عجــــزت عــــن رســــالتها توطئــــة لعرضــــها علــــى االحتــــاد 

 )3(.اإلقليمي مث االحتاد لنوعي مث االحتاد العام

يـــة مـــن أمهيـــة اجلمعيـــة العموميـــة مبـــا متلكـــه مـــن ســـلطة يف ضـــمان حتقيـــق اجلمعيـــة األهل علـــى الـــرغمو 
األهليــة  ةألغراضــها الــيت أنشــئت مــن أجلـــها إال أن دراســة الواقــع تشــري إىل أن الســلطة احلقيقيــة يف اجلمعيــ

                                          
.79، ص  مرجع سابق ا3تمع املدين يف العامل العريب ،أماين قنديل ،  11
.117،116،115، ص ص ص مرجع سابقحممود عبد الرشيد ،)3(
 .89، ص  مرجع سابقعبد املنعم حممد اديةن) 3(



1701

ـــ ـــة ، وإمنـــا يف يـــد جملـــس اإلدارة ورئيســـه ، وأن مشـــاركة أعضـــاء اجلمعيـــة يف مجيـــع  ةليســـت للجمعي العمومي
 )1(.مراحل اختاذ القرار تتسم بالسطحية

من األعضاء العاملني ال ميارسون حقـوق عضـويتهم والواجبـات الـيت ويرجع ذلك إىل أن عددا كبريا 
تفرضها هذه العضوية ، فهم يف أحسن الفروض ، يكتفون بسداد اشـرتاكات العضـوية دون مشـاركة فعليـة 
يف أنشــطة اجلمعيــة ، ممــا يــؤدي إىل تــدين املشــاركة يف اجتماعــات اجلمعيــة العموميــة ، وهــي االجتماعــات 

أن توجه سياسات اجلمعية ، وتقوم بانتخاب أعضاء جملس اإلدارة وتراقـب أعمـال وسـري اليت يفرتض فيها 
ممــا يــؤدي بالتــايل إىل احتكــار عــدد حمــدود إلدارة اجلمعيــة ومــا يرتتــب علــى ذلــك مــن  )2(العمــل باجلمعيــة 

 .فهامساوئ االنفرادية واجلمود والذي ينعكس على عدم قدرة اجلمعية على تنفيذ سياستها وحتقيق أهدا

اإلدارة أساســــا حيويــــاً يف جمــــال اخلــــدمات الرتبويــــة ، ذلــــك ألن الفــــارق بــــني الربنــــامج النــــاجح  تعــــد
والربنامج الفاشل يف املؤسسة اليت تقدم خدمات تربوية ، إمنا يرجع يف املقام األول إىل نـوع اإلدارة والنظـام 

حتديـــد وتوضـــيح وظيفـــة املؤسســـة ، ووضـــع سياســـاUا " يقصـــد بـــإدارة املؤسســـة اإلداري املســـتخدم Gـــا ، و 
العامـــة ، وتوزيـــع الســــلطة علـــى القـــائمني بالعمــــل واختيـــار املـــوظفني وتــــدريبهم واإلشـــراف علـــيهم وحشــــد 

 )3(. وتنظيم املوارد املوجودة اليت ميكن احلصول عليها لتحقيق أغراض وأهداف املؤسسة

ــــة بنوعيهــــا  وإذا كانــــت اإلدارة متثــــل ــــيت تقــــدم خــــدمات تربوي عنصــــراً هامــــا بالنســــبة للمؤسســــات ال
احلكوميــة واألهليــة ، فــإن هــذه األمهيــة تــزداد بالنســبة للمؤسســات األهليــة ، ذلــك ألن املؤسســات األهليــة 
تتطلب تعاون أفراد ا3تمـع ومسـاعدUم لــها ماديـاً ومعنويـاً  ، وهـذا متيسـر التحقيـق إذا كانـت اإلدارة الـيت 
تقــــوم عليهــــا جيــــدة ، وتتميــــز باملرونــــة واخلــــربة الــــيت تســــاعدها يف كســــب رضــــاء اجلمهــــور ، وتســــعى بكــــل 

 .جهودها املمكنة يف حتقيق كل املتطلبات واملسئوليات امللقاة على عاتقها

ويف إطــار اجلمعيــات األهليــة يعتــرب جملــس اإلدارة هــو اجلهــاز املنتخــب الــذي يتــوىل إدارة اجلمعيــة ، 
لتشــريع والتحكــيم يف اجلمعيــة املنبثــق مــن اجلمعيــة العموميــة ، وهــو املســؤول عــن رســم وحتديــد وهــو هيئــة ا

                                          
، رســالة يف أنشــطتها املــواطنني عبــد ا3يــد ، العالقــة بــني بنــاء القــوة يف مجعيــات تنميــة ا3تمــع احمللــي ومشــاركةحممــد لبــىن )1(

 . 122، ص 1986حلوان ، كلية اخلدمة االجتماعية جامعة ماجستري غري منشورة ،
املــؤمتر  ،دراســة نقديــة  -لباملســتق–العوائــق  –هليــة والتنميــة االجتماعيــة يف مصــر ، الفاعليــة اجلمعيــات األ،  فهمــي علــي )2(

ببنهـا ،  للخدمـة االجتماعيـة العـايل، املعهـد  الـوطن العـريب يفاجلمعيـات األهليـة وتنميـة ا3تمعـات احملليـة  حولاألول 
 . 164 ص م ، 1996سبتمرب  4: طس أغس 24 :واجلمعية العربية لعلم االجتماع بتونس ، اإلسكندرية 

صص، )1996، مالطــا ، منشــورات إجلــا( ، اإلشــراف والتقــومي يف طريقــة العمــل مــع اجلماعــاتخضــر ، علــيحممــد)3(
142  ،143. 

ص
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أهداف اجلمعية وأغراضها وسياستها العامة ، ويقـوم جملـس اإلدارة بكـل أعمـال اجلمعيـة تقريبـاً مـا مل حتـدد 
ة فيـه ، والعمـل بـأجر يف ، وال جيـوز العضـوي )1(اجلمعية العمومية ضرورة موافقتها على قيامه بأعمال معينة 

اجلمعيـــة ، ويشـــرتط يف عضـــو جملـــس اإلدارة أن يكـــون متمتعـــا حبقوقـــه املدنيـــة والسياســـية ، وجيتمـــع جملـــس 
اإلدارة مـرة كــل شــهر علـى األقــل وكــل عضـو يتخلــف عــن حضـور أكثــر مــن نصـف عــدد جلســات ا3لــس 

 )2(.يف العام يعترب مستقيًال من ا3لس 

مل مسؤوليات هامة وعليه تقع مسؤولية عمل اجلمعيـة ومـدى جناحهـا أو وجملس إدارة اجلمعية يتح
فشلـــها يف حتقيــق وتنفيــذ براجمهــا ، ممــا يتطلــب ضــرورة اختيــار أعضــائه  بعنايــة فائقــة بــني أعضــاء اجلمعيــة 
ـــة  العموميـــة بواســـطة انتخابـــات حـــرة ونزيهـــة ، إال أن الواقـــع يشـــري إىل أن بقـــاء جملـــس اإلدارة وخباصـــة هيئ

ــ يف مراكــزهم لــدورات عديــدة متتاليــة ظــاهرة واســعة االنتشــار يف ) املســؤولة  عــن اإلدارة الفعليــة ( ب املكت
 )3(.نطاق معظم اجلمعيات األهلية يف مصر 

، ات يف اجتماعــات اجلمعيــة العموميــةويرجــع ذلــك إىل أن تــدين مشــاركة األعضــاء العــاملني باجلمعيــ
هــم املســيطرون ) ذوي املصــاحل ( فــراد مــن أعضــاء اجلمعيــة وتــدين املشــاركة يرتتــب عليهــا أن يظــل بعــض األ

علـى أقـدار اجلمعيــة ، حبيـث يعــاد انتخـاب األعضـاء أنفســهم ، أو غـالبيتهم مبجلــس اإلدارة وGيئـة مكتــب 
 .إدارة اجلمعية مرات عديدة ، مما يعوق اجلمعية عن حتقيق أهدافها

اركة عدد مناسب من األعضـاء ، وذلـك لذلك فإنه ينبغي أن يراعى عند تشكيل جملس اإلدارة مش
لضـــمان متثيـــل األفكـــار ووجهـــات النظـــر املختلفـــة وكفالـــة انســـياب املناقشـــة والبحـــث والدراســـة يف يســـر ، 
لضمان عدم اختالفات وجهات النظر وتضارب اآلراء األمر الذي يـنعكس علـى عـدم قـدرة اجلمعيـة علـى 

ية أعضــاء ا3ــالس حــىت ال حيتكــر عــدد حمــدود إدارة حتقيــق وتنفيــذ سياســاUا ، كمــا جيــب جتديــد فــرتة عضــو 
 .اجلمعية ، وترتسب فيهم مساوئ االنفرادية واجلمود

 
 -:األهلية اجلمعيات متويلل

يعــد التمويــل مــن أهــم األركــان الــيت تعتمــد عليهــا اجلمعيــات األهليــة ، فمــا تقــوم بــه اجلمعيــات مــن 
حيــدد املــال حجــم النشــاط ومســتواه وإمكانــات  بــرامج ومــا تنشــئه مــن مؤسســات فــإن قوامهــا املــال ، كمــا 

التوسع به وتطويره ، وGذا حتاول  كل مجعيـة أن حتصـل علـى حاجـة مشـروعاUا وبراجمهـا مـن املـال بوسـائل 

                                          
 .128، ص  مرجع سابقحممود عبد الرشيد  )1(
.124ص ، )1996، اجلامعيةر املعرفة دا: اإلسكندرية( ، اإلدارة يف املؤسسات االجتماعيةفهمي ، حممدسامية) 2(

.165، ص  مرجع سابقعلي فهمي ، 33
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متعددة واجلمعيات اليت Uـتم برعايـة األطفـال املعـوقني شـأ�ا شـأن غريهـا مـن اجلمعيـات حتتـاج إىل التمويـل 
ـــه املختلفــة ، إال أ �ــا ختتلــف عنهــا مــن ناحيــة ارتفــاع تكلفــة خــدماUا ملــا حتتاجــه مــن خــربات فنيــة بأشكال

عاليـــة حتتـــاج ألجـــور ومرتبـــات ومكافـــآت ، كمـــا حتتـــاج إىل أجهـــزة ومعـــدات باهظـــة التكـــاليف ويف حاجـــة 
للتحديث بصفة مستمرة ، وكذا حتتاج ملبـان وأثاثـات خاصـة مالئمـة لـذا فـإن حاجتهـا إىل التمويـل أشـد ، 

متويــل ( لــي توضــيح ألهــم أشــكال متويــل اجلمعيــات األهليــة يف مصــر والــذي تقســمه الدراســة إىل وفيمــا ي
 ).متويل أجنيب –حملي 

متويـل ذايت ( وهو التمويل الذي حتصل عليه اجلمعيات من خـالل مـوارد ا3تمـع والـذي ينقسـم إىل 
 ).متويل حكومي  –

- :التمويل الذاتي -أ
التمويــل الــذايت جــوهر العمــل التطــوعي حيــث تقــوم اجلمعيــات بتــوفريه مــن خــالل العديــد مــن  يعتــرب

 :األشكال واليت يتمثل أمهها فيما يلي
وهــي األمــوال الــيت يــدفعها األعضــاء املشــرتكون يف اجلمعيــات وختتلــف  :األعضــاء  تاشــتراكا -1

ألساســي للجمعيــة ، ويتوقــف اعتمــاد فئـة االشــرتاك مــن مجعيــة إىل أخــرى حســب مــا حتــدده الئحــة النظــام ا
 )1(.اجلمعية على هذا املورد على عدد املشرتكني وفئة االشرتاك ونسبة تسديد االشرتاكات

وبرغم أمهية هذا املورد من مـوارد متويـل اجلمعيـات إىل أن بعـض الدراسـات تشـري إىل اخنفـاض نسـبة 
 )2(.ايل األعضاءمن أمج% 56تسديد االشرتاكات حيث تصل يف أفضل األحوال إىل 

ولزيادة حصيلة هـذه االشـرتاكات يف مجعيـات رعايـة األطفـال املعـوقني ينبغـي زيـادة العضـوية العاملـة 
مهمـة اجلمعيـات يف ل املتعـاطفني مـع العمـل يف هـذا ا3ـال فتسـه دGذه اجلمعيات ، وذلـك لكـي يزيـد عـد

يـــد حصـــيلة االشـــرتاكات وذلـــك تجـــاوب معهـــا فيزيـــد عـــدد املتطـــوعني للعمـــل وكـــذا تز متكـــوين رأي عـــام 
يتطلــــب اإلعــــالم العلمــــي املســــتمر واملطــــرد عــــن حقــــائق العمــــل مــــع األطفــــال املعــــوقني وأمهيتــــه ، واســــتثارة 
ــــة  ــــة أو لتقــــدمي اخلــــدمات التعليمي ــــال هــــذه املوضــــوعات ســــواء للوقاي ــــة للجمــــاهري حي املســــئولية االجتماعي

 .والرتبوية

                                          
 .231، ص  مرجع سابقمهارات ،  –قيم  –حممد عبد احلي نوح ، الطريقة املهنية لتنظيم ا3تمع ، قاعدة علمية  )1(
اجلمعيـات  حـولاملـؤمتر األول  مصـر ، دراسة اجلمعيات األهلية يفيف حبوث تنظيم ا3تمع إسهاماتعبد ا3يد ، حممد لبىن) 2(

ببنهـا ، واجلمعيـة العربيـة لعلـم للخدمـة االجتماعيـةالعـايل، املعهـد األهلية وتنمية ا3تمعـات احملليـة غـي الـوطن العـريب
 .634م ، ص  1996سبتمرب  4: أغسطس  24 :االجتماع بتونس ، اإلسكندرية 

م
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ـــراخيص جمـــع المـــال -2 مجـــع املـــال عـــن طريـــق الرتاخـــيص الـــيت  وذلـــك مـــن خـــالل :حصـــيلة ت
تصدرها وزارة الشؤون االجتماعية بناء على طلب اجلمعيـة ، وتتعـدد الصـور الـيت ميكـن أن تسـتخدم جلمـع 
املـال مــن اجلمــاهري مثـل مجــع املــال عـن طريــق الصــناديق املغلقـة أو عــن طريــق إقامـة احلفــالت أو عــن طريــق 

دعايـة مســبقة وفريــق مــن املتطـوعني املــؤمنني بأهــداف اجلمعيــة  ، وحتتــاج عمليــات اجلمــع إىل )1(.اليناصـيب
 .الذين ميكنهم إقناع اجلماهري بالتربع للجمعية حىت تتمكن من القيام بدورها جتاه األطفال املعوقني

ـــذايت تتمثـــل يف  :حصـــيلة الخـــدمات والمنتجـــات  -3 ـــه أن أهـــم صـــور التمويـــل ال مـــن املســـلم ب
لجمعيـــات احلصـــول عليهـــا مقابـــل مـــا تقدمـــه مـــن خـــدمات أو مـــا تـــوفره مـــن اإليـــرادات املاليـــة الـــيت يتـــاح ل

تجات مشاغل احلياكة وورش النجارة ، وعلى هـذا الصـعيد ميكـن احلـديث نمنتجات تقوم بتصنيعها مثل م
عـن التمويــل الـذايت بــاملعىن الـدقيق ، حيــث يتعلـق األمــر هنـا حبصــيلة األنشـطة اخلاصــة باجلمعيـات والــيت ال  

 .ينة احتماالت املعونةجتعلـها ره
ويــتم تــوفري غالبيــة اخلــدمات أو بيــع املنتجــات مقابــل مبلــغ أقــل مــن ســعرها احلقيقــي ، فعلــى ســبيل 
املثــــال يالحــــظ أن متوســــط مصــــاريف دور احلضــــانة وريــــاض األطفــــال التابعــــة لقطــــاع اجلمعيــــات األهليــــة 

، كمــــا ال تتقاضــــى  أغلــــب  عــــن التكلفــــة الفعليــــة%) 44(واملنتشــــرة يف عمــــوم أرجــــاء مصــــر تقــــل بنســــبة 
 )2(.اجلمعيات مقابالً مادياً من األشخاص املعوزين

وبعــد اســتعراض أهــم أشــكال التمويــل الــذايت للجمعيــات األهليــة ينبغــي اإلشــارة إىل أن حمصــلة هــذا 
ع النوع من التمويل ال تفي باملتطلبات املتزايدة لـهذه اجلمعيـات والـيت زاد حجـم خـدماUا زيـادة كبـرية وارتفـ

مســـتواها وكـــذا تكلفتهـــا نتيجـــة للمتغـــريات االجتماعيـــة واالقتصـــادية الســـريعة الـــيت طـــرأت علـــى ا3تمـــع يف 
وكــذا التطــور الـــهائل واملســتمر يف نوعيــة اخلــدمات ، ولقــد قامــت بعــض اجلمعيــات بتنفيــذ . اآلونــة األخــرية

مــا يقــوم احتــاد هيئــات رعايــة مشــروعات إنتاجيــة تــدر عليهــا دخــال مناســباً يعينهــا علــى تأديــة رســالتها ، ك
م باستصـدار تـرخيص جلمـع مـال مركـزي سـنوياً لصـاحله ولصـاحل 1986الفئات اخلاصة واملعوقني منذ عـام 

وبــرغم  )3(.اجلمعيــات األعضــاء ، كمــا تقــوم بعــض اجلمعيــات باستصــدار تــراخيص جلمــع املــال خاصــة Gــا 
تــاج إىل أجيــاد مصــادر متويــل ذاتيــة متنوعــة مــا تقــدم فــإن مجعيــات رعايــة األطفــال املعــوقني بصــفة خاصــة حت

 .اخلاصة بتقدمي خدماUا للطفل املعوق ومستمرة ومطردة ملواجهة االحتياجات املتزايدة

- :التمويل الحكومي -ب

                                          
ودراسات مؤمترات االحتـاد مـن املـؤمتر األول حبوث،  " يف مجعيات تأهيل املعوقني التمويل والتطوع  " احلسين ،حممود كمال) 1(

 .320، ص 1994الفئات اخلاصة واملعوقني ، مارس رعايةاملؤمتر الرابع ، احتاد هيئات  إىل
.279، ص مرجع سابق اجلمعيات األهلية يف مصر ،سارة بن النفيس ، ،  قنديل أماين )2(

.26، ص  مرجع سابق، واقع خدمات رعاية وتأهيل املعوقني جبمهورية مصر العربية ،  مأماهاشم يوسف33
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يســتند التمويــل احلكــومي للجمعيــات األهليــة علــى أســاس منطقــي يتمثــل يف فكــرتني الفكــرة األوىل 
ع احمللــي للخدمــة الــيت تقــدمها اجلمعيــة األهليــة ، وأن اجلهــاز احلكــومي تفــرتض أن هنــاك احتياجــا يف ا3تمــ

، الـذي تقـام فيـه اجلمعيـة بشـكل خـاص الرمسي ال ميلك القدرة الالزمة لتقدمي هذه اخلدمة للمجتمـع احمللـي
ولــذلك فهــو يقــدم التمويــل الــالزم لقيــام اجلمعيــة Gــذا الــدور ، أمــا الفكــرة األخــرى فتقــوم علــى أســاس أن 

هـــاز احلكـــومي قـــادر علـــى تقـــدمي اخلدمـــة الـــيت تقـــوم Gـــا اجلمعيـــة ، ولكنـــه يســـتخدم اجلمعيـــات األهليـــة  اجل
كصــورة للنشـــاط األهلــي املـــنظم يف إعــداد وتنظـــيم هــذه اخلدمـــة علــى أســـاس أن ذلــك يـــؤدي إىل ختفـــيض 

 )1(.تكلفة اخلدمة ، وزيادة جودUا واستغالل إمكانيات املواطنني أنفسهم

 )2(: التمويل احلكومي للجمعيات األهلية فيما يلي وتتمثل أهم صور 
اإلعانـــات الدوريـــة واملســـماة والـــيت تصـــرف ســـنويا لـــبعض اجلمعيـــات ، وهـــي ال تكفـــي إطالقـــا  -1

لتغطيـــة مصـــروفاUا اخلاصـــة وأن هـــذه اإلعانـــات مل تزيـــد مبـــا يتفـــق وارتفـــاع تكلفـــة اخلـــدمات والـــبعض منهـــا 
 .ثابت منذ الستينات

وهـــذه تصـــرف مـــن صـــندوق ) تـــدعيم األنشـــطة  –تأثيثيـــة  –إنشـــائية ( تثنائية اإلعانـــات االســـ -2
إعانــات اجلمعيــات واملؤسســات اخلاصــة وفقــاً لظــروف الصــندوق ومشــروعات اجلمعيــة ، وغالبــاً ال تكفــي 

 .لتغطية النفقات املطلوب من أجلـها اإلعانة
ـــــة ومـــــديرياUا باحملاف -3 ـــــدب العـــــاملني مـــــن وزارة الشـــــؤون االجتماعي ـــــات ظـــــات للعمـــــل ن باجلمعي

يسـد نقصــاً كبــرياً مـن ناحيــة اخلــربات خاصـة الفنيــة ، كمــا يعـد معونــة ماديــة ذات ) كمعونـة فنيــة للجمعيــة(
 .تأثري يف توفري كثري من املصروفات املتزايدة ملواجهة املرتبات األصلية اإلضافية لتحمل الدولة Gا

هليـــة إال أن هـــذا التمويـــل ضـــئيل للغايـــة وبـــذلك وبـــرغم تعـــدد أشـــكال متويـــل الدولـــة للجمعيـــات األ
مجعيـة  13,915والبالغ عـددها   1990/1991فعلى سبيل املثال من أمجايل اجلمعيات املسجلة عام 

علـــى مســـاعدات مـــن قبـــل الدولـــة ، وحتصـــل )  %28.39( مجعيـــة أي بنســـبة  3934مل حتصـــل ســـوى 
ــــــك املســــــاعدات  ــــــى تل ــــــات اخلا) 50(عل ــــــة الفئ ــــــات رعاي ــــــة مــــــن مجعي ( صــــــة واملعــــــوقني أي بنســــــبة مجعي

 )3(.من هذه اجلمعيات % ) 28,348

للجمعيـات ) احلكـومي  –الـذايت ( مما سبق ومن خالل استعراض أهم صور التمويل احمللي بنوعيـه 
األهليـــة ، فإنـــه ميكـــن القـــول أن املصـــدر النهـــائي لتمويـــل اجلمعيـــات حمليـــاً هـــو مـــوارد ا3تمـــع  فســـواء قـــام 

لـــي بتمويـــل اجلمعيـــات طواعيـــة مـــن خـــالل اشـــرتاكاUم أو تربعـــاUم وجهـــودهم ، أو األهـــايل يف ا3تمـــع احمل
                                          

.122،  121، ص ص  ، مرجع سابقحممود عبد الرشيد 11
.26ص، مرجع سابق واقع خدمات رعاية وتأهيل املعوقني جبمهورية مصر العربية ،، أمامهاشميوسف)2(

.273، 272، ص ص  مرجع سابق يف مصر ،األهلية، اجلمعيات يس سارة بن النف، قنديل أماين33
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قامت احلكومة بتمويل هذه اجلمعيات فاألمر يف النهاية مرجعه موارد املواطنني ، فاحلكومة ال متلك متـويالً 
تمع وضـرائب مستقًال عن ا3تمع ، وليست أموال احلكومة يف النهاية سوى حمصلة ما جتمعه من موارد ا3

حمصـــلتها غـــري كافيـــة لتمويـــل  تعـــداملـــواطنني ورســـوم اخلـــدمات والـــيت هـــي يف النهايـــة أمـــوال ا3تمـــع ، والـــيت 
 .اجلمعيات األهلية لكي تتمكن من حتقيق أهدافها

اون يف ال يقتصــــر التعــــاون بــــني الــــدول علــــى العالقــــات االقتصــــادية أو السياســــية بــــل ميتــــد إىل التعــــ
ا3ـاالت االجتماعيــة عــن طريـق املنظمــات الدوليــة واحلكومــات واملؤسسـات األجنبيــة وتنتفــع اجلمعيــات يف 
مصر باملعونات واملساعدات املقدمة من اخلارج ، حيث متثل املعونـات املقدمـة للجمعيـات األهليـة إحـدى 

ونة لـها أصول متنوعة قـد تتمثـل يف دول معونة األجنبية يف ا3ال االجتماعي وهذه املعللاألدوات الرئيسية 
أجنبيــة مــن خــالل ســفاراUا وهــو مــا ينطبــق أساســا علــى املعونــة األمريكيــة وتلــك الــيت تــرد عــرب الســفارات 
الغربيـة كمــا تنــدرج أيضـاً يف هــذا اإلطــار هيئـات خاصــة أجنبيــة وأخـرياً يتعــني عــدم إغفـال املعونــات املقدمــة 

 )1(.من هيئات دولية

ــــولكــــن  ــــا  أمهيــــةمــــن  رغمعلــــى ال ــــات األهليــــة إال أ�ــــا قــــد تطــــرح أحيان ــــات األجنبيــــة للجمعي املعون
ن تلــك الــيت تســاعد علــى حلـــها ، فمــن املعــروف أن الغالبيــة العظمــى عــمشــكالت تفــوق أمهيتهــا وعــددها 

 ةمــن مــوارد التمويــل األجنــيب تتجــه إىل دعــم األنشــطة الــيت تــرى أ�ــا حمققــة ألغراضــها وتتفــق مــع إســرتاتيجي
ملـانح ، وهـي يف سـبيل ذلـك قـد تتجـه 3ــاالت أنشـطة ال تتفـق مـع احتياجـات ومشـكالت ا3تمـع احمللــي ا

فقــد ثبــت يف كثــري مــن األحيــان فشــل املشــروعات الــيت قــدمتها املنظمــات الدوليــة بســبب اختيــار املنظمــة 
جتماعيـــة للمجتمـــع ادية واالاملاحنـــة ملشـــروعات لـــيس لــــها عالقـــة بـــالواقع اليـــومي أو باالحتياجـــات االقتصـــ

 )2(.املعين

هذا باإلضافة إىل أن بعض اجلمعيات األهلية قد تشهد منوا مصطنعاً ألنشـطتها الـيت تتوقـف مبجـرد 
تقلص حجم املعونة األجنبيـة أو توقفهـا ، كمـا أن االعتمـاد علـى اخلـارج ال يشـجع بعـض اجلمعيـات علـى 

يات على حسـاب مجعيـات أخـرى مشـكالت علـى االعتماد على نفسها ، وأحياناً تشري عملية انتقاء مجع
 .الصعيد احمللي ، خاصة عندما يتعلق األمر جبمعيات دينية أو ما إىل ذلك

ومــن خــالل تنــاول الدراســة ملوضــوع متويــل اجلمعيــات األهليــة يف مصــر يتضــح أن غالبيــة اجلمعيــات 
،  معيـات مـن احلكومـة حمـدودعليـه اجل األهلية يف مصر تواجـه أزمـة متويـل حـادة فالـدعم املـايل الـذي حتصـل

                                          
 .274، ص  مرجع سابقسارة بن النفيس ، اجلمعيات األهلية يف مصر ، ،  قنديل أماين )1(

(2) Mc. Carthy, K., the voluntary sector oversease (1) Notes from the field , 
center for the study of philanthropy , New York . U.S.A , 1994. P .5 . 

(



1761

ـــتظم يف ســـدادها كـــل  كمـــا أن اشـــرتاكات األعضـــاء ال متثـــل إال نســـبة ضـــئيلة مـــن مـــوارد اجلمعيـــات وال ين
األعضــاء خاصــة يف ضــوء الضــغوط االقتصــادية الــيت تواجــه الغالبيــة العظمــى مــن املــواطنني ، باإلضــافة إىل 

ا حيـــيط بـــه مـــن مشـــكالت ، إىل جانـــب ضـــآلة عــدم تواصـــل أو اســـتمرارية التمويـــل األجنـــيب علـــى الـــرغم مـــ
التربعات والــهبات ، وال شـك أن ذلـك يـنعكس سـلباً علـى أنشـطة ومشـروعات هـذه اجلمعيـات والـيت مـن 

 .بينها تقدمي اخلدمات الرتبوية والتعليمية لألطفال املعوقني
 

 -:األهلية اجلمعيات ومسات مالمحح
ت األهليــة ونشــأUا وتطورهــا وعالقاUــا بالدولــة مــن خــالل مــا ســبق تناولــت الدراســة مفهــوم اجلمعيــا

والـــهيكل التنظيمــي لـــها وأهــم مصــادر متويلـــها ، ويف ضــوء ذلــك ميكــن اســتخالص أهــم املالمــح والســمات 
 :اليت متيز اجلمعيات األهلية عن غريها من مؤسسات ا3تمع واليت يتمثل أمهها فيما يلي

شــاركة يف تنميــة جمــتمعهم ، جبانــب أ�ــا تقــوم علــى رغبــة تــرتجم اجلمعيــة رغبــة األهــايل الصــادقة يف امل-1
األهــايل يف إنشــائها ، وبالتــايل فهــم الــذين حيــددون أهــدافها مــن واقــع إحساســهم حباجــة جمــتمعهم إىل 

 .اخلدمات اليت تقدمها أو اليت ستقدمها عند إنشائها
شـط يف جمـال واحـد أو بـىن أهـدافا متنوعـة وقـد تنتي منظمـات تطوعيـة خاصـة ، تهاجلمعيات األهلية -2

 .عدة جماالت ، وذلك وفقا لطبيعة اللوائح املنظمة لـها
تتميـــز اجلمعيـــات األهليـــة بقـــدرUا علـــى التعـــرف علـــى مشـــكالت واحتياجـــات ا3تمـــع باإلضـــافة إىل -3

 .املرونة وسرعة االستجابة الختاذ القرار املناسب جتاه هذه املشكالت وتلك االحتياجات
فرصة ألعضائها كي ينظموا أنفسهم ويتخـذوا قـرارات وميارسـوا أنشـطة ختصـهم تتيح هذه اجلمعيات ال-4

 .أو ختص مجاعة منهم أو ختص جمتمعهم وحياUم االجتماعية يف ا3تمع ككل
ـــــة داخلــــــها ، وتـــــدعيم األســـــلوب -5 ـــــة يف تأصـــــيل القـــــيم االجتماعي تســـــهم بـــــرامج ومشـــــروعات اجلمعي

 .يق أهداف هذه اجلمعياتالدميقراطي وتنميته من خالل املشاركة يف حتق
اجلمعيات األهلية هي تنظيمات ال Uدف إىل الربح ، وحىت وإن كانـت تقـدم خـدمات مبقابـل مـادي -6

، فإن هذا املقابل حمدود ، كما أن العائد ال يوزع علـى أعضـاء اجلمعيـة أو جملـس إدارUـا ولكنـه يوجـه 
 .لدعم أنشطتها

يق مـا حتصـل عليـه مـن تربعـات وهبـات باإلضـافة إىل تدير هذه اجلمعيات الكثري من خدماUا عن طر -7
 .عني أن تتحملـها الدولةتاشرتاكات أعضائها وبذلك توفر جانبا من اخلدمات اليت كان من امل

ا تســــتفيد جبهــــود أعضــــائها مــــن أ�ــــ اخنفــــاض تكلفــــة اخلــــدمات الــــيت تقــــدمها اجلمعيــــات علــــى اعتبــــار-8
 .املتطوعني لتأدية خدماUا
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قـــانون يـــنظم تكوينهـــا وتأسيســـها ، وإىل إشـــراف مـــن قبـــل جهـــة إداريـــة حمـــددة ختضـــع اجلمعيـــات إىل -9
.)1964لسنة  32حالياً القانون رقم هو (ويتناول هذا القانون تفاصيل عالقة اجلمعيات بالدولة 

 
 -:املعوق الطفل تربية يف األهلية اجلمعيات دور  

ؤسســات العلميــة والدوليــة تؤكــد علــى تزايــدت أمهيــة التنميــة البشــرية مــع بدايــة التســعينات وبــدأت امل
معانيهــا ومراميهــا وقضــاياها ، وبــدت هــي املــدخل املســتقبلي لتنميــة مقبولــة عامليــا ، وUــتم التنميــة البشــرية 
مبؤشراUا ومفاهيمها اجلديدة مبجاالت أساسية هي التعليم والصحة واإلنتاجية اليت  ميكن توفريهـا لتحقيـق 

 )1(.وزيادة قدرUم على االختيار قدر مالئم من الرفاهية للناس

، حمورهــافمضــمون التنميــة البشــرية مبفهومهــا احلــديث يتمثــل يف أن يصــبح النــاس يف مركــز التنميــة و 
فهي تنصرف إىل الرتكيز على تكوين وبناء القـدرات البشـرية ، كمـا أ�ـا تنميـة مـن أجـل النـاس ، ملـا تؤكـده 

اجيــة ، تضــمن اســتمرارية التنميــة والتوزيــع العــادل لـــها ، مــن ضــرورة اســتخدام هــذه القــدرات يف أنشــطة إنت
ــــادة مشــــاركتهم يف اختــــاذ  ــــاراUم وزي ــــاس ، أل�ــــا تعمــــد إىل توســــيع اختي ــــة بواســــطة الن وهــــي بالضــــرورة تنمي

 )2(.القرار

وGذا املفهوم فان اإلنسان هو حمـور التنميـة ، الـيت تركـز علـى تـوفري حقوقـه اإلنسـانية وصـيانة كرامتـه 
ة مــن الوفــاء حباجاتــه األساســية وحبريتــه يف التعبــري ومــن خــالل املشــاركة يف حركــة جمتمــع وعمرانــه ، املســتمد

ـــة ـــة واالجتماعي ـــة والعقلي ـــه البدني ـــة  ويقتضـــي ذلـــك بطبيعـــة احلـــال العمـــل علـــى تنميـــة خمتلـــف طاقات والروحي
 .واملهارية واإلبداعية

يقهـا علـى مؤسسـة بعينهـا يف ا3تمـع ، وبذلك فإن قضية تنمية اإلنسـان قضـية تربويـة ال يقتصـر حتق
ـــة اإلنســـان األمـــر الـــذي يـــدعو إىل التســـليم  وإمنـــا تتكامـــل جهـــود كـــل مؤسســـات ا3تمـــع يف إعـــداد وتنمي

 )3(.بني الرتبية ومؤسسات ا3تمع  والتأثر بعالقات التفاعل والتأثري

أجـل النـاس فهـي  واجلمعيات األهلية هي إحـدى مؤسسـات ا 3تمـع الـيت تعكـس فكـرة التنميـة مـن
تســعى أساســاً إىل حتقيــق نفــع عــام ، وهــي تعكــس تنميــة بواســطة النــاس ، فهــي جهــود تطوعيــة ترغــب يف 
املشــاركة ، وأخــرياً  فــان اجلمعيــات األهليــة تنصــرف إىل تنميــة النــاس بــالرتكيز علــى تكــوين وبنــاء القــدرات 

 .البشرية

                                          
 .36، ص  مرجع سابقأحالم حممد عبد العظيم ،  )1(
 .6-5، ص ) 1995القاهرة ، معهد التخطيط القومي ، (،  1994تقرير التنمية البشرية مجهورية مصر العربية ، ) 2(
الة دكتــوراه غــري منشــورة ، جامعــة جنــوب أمحــد حســني الصــغري ، الــدور الرتبــوي لألحــزاب السياســية يف ا3تمــع املصــري ، رســ) 3(

 .2، ص  1997الوادي ، كلية الرتبية بسوهاج ، 
ب
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يف التنميــة البشــرية فهـدفها إعــداد اإلنســان  اجلمعيــات األهليـة عــامال أساسـياً  تعــدومـن هــذا املنظـور 
 تعـدللحياة والتنمية من أجل اإلنسـان وباإلنسـان ، كمـا أ�ـا تسـهم يف تنميـة املـوارد املاديـة ، ولـذلك فهـي 

كمـــا أن اجلمعيـــات األهليـــة هـــي   )1(وفعاليـــة  ةاســـتثمارا منتجـــا وصـــناعة إنتاجيـــة لــــها تكلفـــة وربـــح ومردوديـــ
نـــة واألقـــل كلفـــة يف معاجلـــة مشـــكالت احلاضـــر ومواجهـــة حتـــديات املســـتقبل ، األســـرع حركـــة واألكثـــر مرو 

فضـــال عـــن أ�ـــا ترتكـــز يف معظـــم أنشـــطتها علـــى املبـــادرات التطوعيـــة ، وGـــذا املعـــىن جتســـم بشـــكل حـــي 
 )2(.وملموس جوهر املشاركة والتمكن ومها عماد التنمية البشرية

ع ميلكـــون احلـــق يف احليـــاة ويف النمـــو ، ويف وحيـــث أن األطفـــال املعـــوقني كغـــريهم مـــن فئـــات ا3تمـــ
التعلـــيم والتـــدريب ، واســـتغالل مـــا لـــديهم مـــن قـــدرات وإمكانيـــات واســـتعدادات إىل أقصـــى حـــد ممكـــن ، 

البشــرية ممــا حيــتم  ثــروةوالتحــول مــن اعتبــارهم عالــة اقتصــادية علــى جمتمعــاUم إىل النظــر إلــيهم كجــزء مــن ال
 .اUا بطريقة مفيدة إىل أقصى درجة ممكنة تنمية هذه الثروة واالستفادة من طاق

أمهيـة الـدور الـذي ميكـن أن تقـوم بـه اجلمعيـات األهليـة  الـراهنلذلك أصـبح مـن الواضـح يف الوقـت 
- :يف تربية الطفل  املعوق والذي تتناولـه الدراسة فيما يلي

11

ــ ة أن حيصــل كــل فــرد يف ا3تمــع علــى فــرص متكافئــة مــع أفــراد ا3تمــع يعــين تكــافؤ الفــرص التعليمي
اآلخرين يف االلتحاق بالتعليم واالستمرارية فيه كل حسـب قدراتـه واسـتعداداته وبغـض النظـر عـن املسـتوى 
االجتمــاعي االقتصــادي الــذي ينتمــي إليــه الفــرد أو جنســه أو دينــه أو لونــه مــع تــوفري الظــروف املالئمــة يف 

كمــا   )3(للتحصــيل الدراســي جلميــع الطــالب والــيت تســاعدهم علــى االســتمرار يف الدراســة بنجــاح  املدرســة
يعـــين إزالـــة كـــل املعوقـــات املاليـــة يف التعلـــيم حبيـــث ال حيـــرم فـــرد مـــن االلتحـــاق بـــالتعليم بســـبب عـــدم تـــوفري 

يـع فئـات الشـعب ، املؤسسات التعليمية ، األمر الذي يتطلب توفري نفقـات التعلـيم حـىت يكـون جمانيـاً جلم
 )4(.ومنح املساعدات للمحتاجني من التالميذ وتغذيتهم وعالجهم

                                          
 ص ، م 1984، كليـة الرتبيـة ببنهـا ،  رسـالة ماجسـتري غـري منشـورةعطية منصور ، دور الرتبية يف تنمية ا3تمعات اجلديـدة ، 11

78.
 .515، ص مرجع سابقريه ، سوزان أمحد أبو  )2(
،  322ص ص ، )  1999املنيــا ، دار القلــم ، ( ،  األصــول الثقافيــة للرتبيــةلوهــاب عبــد اللطيــف وآخــرون ، رجــب عبــد ا )3(

323.
 .29، ص )  1974األجنلو املصرية ، : القاهرة ( ،  دراسات يف الرتبية املقارنةوهيب مسعان ،  )4(
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اخلــدمات الرتبويــة والتعليميــة وبصــورة  وفريوبــذلك فــإن مبــدأ تكــافؤ الفــرص التعليميــة يرتكــز علــى تــ 
متكافئــة بــني مجيــع فئــات ا3تمــع ، فــال فــرق بــني فئــة وأخــرى فكــل يســتطيع أن يشــارك يف �ضــة جمتمعــه 

 .ا تسمح به قدراته وامكاناتهحسبم

واألطفــال املعوقــون كغــريهم مــن فئــات ا3تمــع حيتــاجون إىل خــدمات تربويــة وتعليميــة ، بــل إن هــذه 
اخلــدمات متثــل بالنســبة لـــهم ضــرورة قصــوى فهــم يف حاجــة إىل خــدمات مــن نــوع خــاص يــتالءم مــع نــوع 

ة واالجتماعيـــة وحـــىت يصـــبحوا أفـــرادا ، حـــىت ال يتعرضـــوا للعديـــد مـــن املشـــكالت النفســـي اإلعاقـــةومســـتوى 
 .بصفة خاصة وا3تمع بصفة عامة أسرهممندجمني يف جمتمعهم وال ميثلون عبئا ثقيال على 

إال أن الراصد للخدمات التعليمية والرتبوية املقدمة لألطفال املعوقني جيـد أ�ـا مل حتـظ باهتمـام كبـري 
عدد قليل من املدن الكـربى عـالوة علـى افتقارهـا إىل ، فاملؤسسات اليت أقيمت لتعليمهم يقع معظمها يف 

العناصـر البشـرية املؤهلـة واملدربـة للتعامـل مـع حــاالت اإلعاقـة ، وال يتسـىن لسـكان املنـاطق الريفيـة االنتفــاع 
مـن املعـوقني % 3خبدماUا ، وتشري الدراسات إىل أنه ال حيظى باالستفادة من هذه اخلدمات إال أقل مـن 

 )1(.فال منهم دون النسبة املذكورة وان نسبة األط

ممــا يــدة وبــذلك فــإن تطبيــق مبــدأ تكــافؤ الفــرص التعليميــة لألطفــال املعــوقني يواجــه مشــكالت عد
يتطلب تكاتف اجلهود األهلية مع اجلهود احلكومية لتحقيق هذا املبدأ حيث أن احلكومة يف أي دولـة مـن 

داء كــل اخلــدمات الــيت حيتاجهــا املواطنــون كمــا الــدول مهمــا اختلــف مســتوى تقــدمها تعجــز وحــدها علــى أ
ـــة جهـــود  ـــا تظهـــر أمهي ـــة يف ا3تمـــع ومـــن هن ـــة واخلدمي يتعـــذر عليهـــا مبفردهـــا أن تنفـــذ كـــل الـــربامج اإلنتاجي
اجلمعيــــات األهليــــة يف مســــاعدة اجلهــــود احلكوميــــة علــــى تطبيــــق مبــــدأ تكــــافؤ الفــــرص التعليميــــة لألطفــــال 

 .املعوقني

ر منظمــة ملشــاركة أعضــاء ا3تمــع يف جعــل جمــتمعهم بيئــة صــاحلة ومرحيــة فاجلمعيــات األهليــة هــي أطــ
ـــة يف  ـــة الرمسي ـــة ، أو األطـــر التنظيمي ملـــن حـــرمتهم ظـــروفهم اخلاصـــة ، أو صـــور التنظـــيم االجتمـــاعي التلقائي

باإلضـــافة إىل أ�ـــا تعـــرب عـــن ا3تمـــع فهـــي قريبـــة منـــه حتـــاول استكشـــاف حاجـــات  )2(حتقيـــق احتياجـــاUم 
عيفة مث حتـــاول القيـــام باألنشـــطة الـــيت تتـــوىل إشـــباع هـــذه احلاجـــات وذلـــك إىل جانـــب اجلهـــود الفئـــات الضـــ

ممــا يؤهلـــها للقيــام بــدورها يف تطبيــق مبــدأ تكــافؤ الفــرص التعليميــة لألطفــال املعــوقني باعتبــارهم  )3(.الرمسيــة 
 .إحدى الفئات الضعيفة يف ا3تمع

                                          
مية والتأهيلية للمعوقني من أجـل حتقيـق انـدماج جمتمعـي إبراهيم عباس الزهريي ، تصور مقرتح لتخطيط وتقييم اخلدمات التعلي11

.44ص  ،مرجع سابقلـهم ، 
.108، ص مرجع سابقحممود عبد الرشيد ،  22
.20، ص مرجع سابق، حممد هويدي وآخرون  33
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نســـان حقوقــه الـــيت جيــب أن ينالــــها ، فالنــاس مجيعـــا يتســاوون يف القيمـــة البشــرية فـــإذا نقـــص لكــل إ
إنســان عــن غــريه مــن البشــر نقصــا جســمًيا أو عقليــا يعــوق قدراتــه يف بعــض ا3ــاالت ، فــإن هــذا الــنقص 

 تعـــد، لـــذا  جيــب أال يعوقـــه عــن التمتـــع حبقوقـــه اإلنســانية ، مراعـــاة آلدميتـــه املكرمــة ومحايـــة ملصـــاحل ا3تمــع
رعايـــة ا3تمـــع لألفـــراد وخاصـــة املعـــوقني مـــنهم ، وتـــوفري مـــا يلـــزمهم مـــن خـــدمات وإتاحـــة الفـــرص أمـــامهم 
ـــه ا3تمعـــات  لالنـــدماج يف األنشـــطة ا3تمعيـــة مؤشـــرات هامـــة علـــى املســـتوى احلضـــاري الـــذي وصـــلت إلي

،  وإمنــا قضــية حقــوق  فقضـية متتــع املعــوقني منــذ طفــولتهم حبقــوقهم الكاملــة ليسـت قضــية عطــف واحســان
 .نصت عليها الديانات السماوية وأقرUا املنظمات الدولية ومشلتها دساتري الدول

حيث متثل اإلعالنات العاملية والنصوص اليت صـدرت عـن خمتلـف املـؤمترات وهيئـات األمـم املتحـدة 
التـــزام دول العـــامل أمجـــع اعرتافـــاً عامليـــاً واســـعاً حبقـــوق األطفـــال املعـــوقني ، وهـــذا االعـــرتاف يقضـــي بضـــرورة 

بتنفيذ تلك اإلعالنات والسياسات من خالل إقـرار تشـريعات وقـوانني تكفـل هـذه احلقـوق وتضـمن وضـع 
  )1(.خطط عمل وطنية لتنفيذها

مــن أمهيــة إصــدار التشــريعات والقــوانني الــيت تضــمن لألطفــال املعــوقني حقــوقهم إال أن  علــى الــرغمو 
األمــر زاد إىل حــد عــدم االلتــزام بتطبيــق مــا نــص  بــل إناءات القانونيــة الواقــع يشــري إىل بــطء وتعقــد اإلجــر 

هـــذا باإلضـــافة إىل أن  )2(عليـــه القـــانون مـــن ضـــمانات وحقـــوق تتعلـــق برتبيـــة األطفـــال املعـــوقني وتعلـــيمهم 
النصــوص التشــريعية مــا زالــت غــري كافيــة ســواء حلمايــة حقــوق الطفــل املعــوق يف التعلــيم أو إلــزام الســلطات 

ممـــا يتطلـــب األمـــر وجـــود جهـــات تتـــوىل الـــدفاع عـــن حقـــوق األطفـــال  )3(.ة بكفالـــة تلـــك احلقـــوق الرتبويـــ
 .املعوقني واملطالبة Gا

وحيـــث أن اجلمعيـــات األهليـــة تعـــد مـــن أكثـــر اجلهـــات تعرفـــا الحتياجـــات اجلمـــاهري ومطـــالبهم  يف 
سياســة العامــة للخــدمات وحتــدد خمتلــف ا3ــاالت ، كمــا أ�ــا مــؤثرة يف الــرأي العــام وبالتــايل فهــي تــؤثر يف ال

أولوياUا ومستواها ، لذا فإ�ـا قـادرة علـى املطالبـة حبقـوق األطفـال املعـوقني ، حيـث تنـاظر هـذه اجلمعيـات 
 ). جبماعات الضغط(ما يطلق عليه يف بعض ا3تمعات األخرى 

                                          
.29ق ، ص مرجع ساب ، وآخرونيوسف القريويت ، 11
-57، ص ص  مرجـع سـابق لنهـوض بـاملعوقني جبمهوريـة مصـر العربيـة ،دراسة حول اسـرتاتيجية وطنيـة لعلي عبده حممود ،  )2(

58.
 .53-52، ص  مرجع سابق ، وآخرونيوسف القريويت ،  )3(



1811

، لكـن  من أن هذه اجلمعيات ال متتلك على املستوى األهلـي سـلطة إصـدار تشـريعات على الرغمف
بإمكا�ا الدفاع عن مبادئ وسياسات ، وكـذلك حتبيـز تشـريعات بعينهـا ، وإذا مـا حتركـت هـذه اجلمعيـات 
، كجماعـــــات ضـــــغط فبإمكا�ـــــا إحـــــراز بعـــــض النتـــــائج ودفـــــع احلكومـــــة للحركـــــة يف اجتاهـــــات تتســـــق مـــــع 

 )1(.مواقفها

يذيــة والســلطة التشــريعية حيــث ميكــن لـــهذه اجلمعيــات أن تتــوىل باســتمرار التعامــل مــع اجلهــات التنف
والســلطة القضــائية لصــاحل قضــية األطفــال املعــوقني ، ويتضــمن التعامــل مــع الســلطة التنفيذيــة الســعي لــديها 
ملتابعة حتسني اخلدمات احلكومية وتوفري التسـهيالت ا3تمعيـة املختلفـة الـيت حيتاجهـا الطفـل املعـوق ، ورمبـا 

السـعي والضـغط لتخطــيط ميزانيـات أكـرب ومـنح حكوميــة  إىليذيـة الســلطة التنف مـع  ميتـد األمـر يف التعامـل
أضــخم لتــوفري املراكــز واملؤسســات املختلفــة الــيت حيتاجهــا األطفــال املعــوقني ، أمــا يف التعامــل مــع الســلطة 
التشريعية فإنه يتضمن متابعة إصدار القوانني املختلفة والسعي لإلسراع يف إصدار كافة التشـريعات املتعلقـة 

ة حقـــوق األطفـــال املعـــوقني وتنميـــة اهتمامـــات أعضـــاء الســـلطة التشـــريعية بقضـــايا األطفـــال املعـــوقني حلمايـــ
 )2(.وجعلـها موضوعاً مطروحاً باستمرار

واجلمعيات األهليـة Gـذا املعـىن تتجـاوز الـدور الرعـائي اخلـدمي إىل الـدور التنـومي الـذي يعـين تعزيـز  
ت هــــذه اجلمعيــــات الرعايــــة واخلــــدمات ، فهــــي تقــــدمها  القــــدرات والــــدفاع عــــن احلقــــوق ، وحــــىت لــــو قــــدم

كمؤسســات قامــت أساســاً للــدفاع عــن مصــاحل األطفــال املعــوقني ومحايتهــا ، وهنــا يظهــر مفهــوم احلقــوق 
التعليمية والرتبوية لألطفال املعوقني كمحرك للجمعيات األهلية بدالً من فكـرة اخلدمـة االجتماعيـة املرتبطـة 

 .من قبيل اخلري واإلحسان  اخلدماتتقدمي بالرعاية و 

33

حيتـــل العمـــل التطـــوعي أمهيـــة خاصـــة يف جمـــال تربيـــة األطفـــال املعـــوقني ، حيـــث أن املشـــكالت الـــيت 
أمــام ذلــك يواجههـا األطفــال املعوقــون متعـددة ومعقــدة ، ذلــك إىل جانـب احتياجــاUم الرتبويــة املتعـددة ، و 

أصبح من الصعب على اجلهود احلكومية مواجهة تلك املشكالت أو إشباع تلك االحتياجات ، لـذا فـإن 
األمـــل معقــــود علـــى اجلهــــود التطوعيــــة للمســـامهة يف تربيــــة األطفـــال املعــــوقني جنبــــاً إىل جنـــب مــــع اجلهــــود 

 .احلكومية

                                          
، ص )  1999امديسـت ، : اجليـزة ( ،  إشـكالية تطبيـق اتفاقيـة حقـوق الطفـل يف الواقـع املصـريأمحد عبد اللـه وآخرون ،   )1(

158. 
ص ، مرجــع ســابقيــدة املتعــددة للـــهيئات واجلمعيــات غــري احلكوميــة يف جمــال اإلعاقــة العقليــة ، صــفوت فــرج ، األدوار اجلد)2(

291. 
ص
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ذل عــن رغبــة واختيــار بغــرض أداء فــالتطوع هــو ا3هــود القــائم علــى مهــارة أو خــربة معينــة والــذي يبــ
واجب اجتماعي وبدون توقع جزاء مايل بالضرورة ، واملتطـوع هـو الشـخص ، الـذي يتمتـع مبهـارة أو خـربة 
معينـــة والـــذي يســـتخدم هـــذه املهـــارة أو اخلـــربة ألداء واجـــب اجتمـــاعي طواعيـــة ، واختيـــاره ال يكـــون لقـــاء 

مـايل رمـزي ، لتغطيـة نفقـات معينـة كـأجر املواصـالت  مردود مقابل جلهده املبـذول ، ولكـن يف صـورة جـزاء
 )1(.أو ما شابه ذلك

م عامـا دوليـا 2001ونظراً ألمهية العمل التطوعي فقد جعلـت اجلمعيـة العامـة لألمـم املتحـدة عـام  
 )2( -:للمتطوعني رغبة يف حتقيق األهداف التالية 

 .تعزيز االعرتاف بالعمل التطوعي -1
 .ي وتوفري املناخ املناسب لـهتيسري العمل التطوع -2
 .توفري قنوات االتصال لتبادل املعلومات واخلربات والتجارب -3
 .ترويج ونشر الوعي التطوعي واالرتقاء به خاصة على مستوى ا3تمعات احمللية -4

ولتحقيـــق األهـــداف الســـابقة ال بـــد مـــن وجـــود منظمـــات تطوعيـــة يـــتم مـــن خاللــــها تنظـــيم العمـــل 
هي منظمة رعايـة اجتماعيـة غـري حكوميـة وظيفتهـا األساسـية هـي الريـادة يف " مة التطوعية التطوعي فاملنظ

تقدمي خدمات رمبا تولت احلكومة مسئولية تقدميها بعد أن ثبتت جدواها ، كما قد تكـون هـذه اخلـدمات 
 )3(.مكملة للجهود احلكومية ، وقد تكون خدمات موازية أو بديلة أو عوضا عن اخلدمات احلكومية

وملـا كانــت اجلمعيــات األهليــة منظمـات تطوعيــة مبنيــة أساســاً علـى التطــوع كمــا أن األعضــاء الــذين 
تتكون منهم هذه اجلمعيات ما هم إال متطوعون مبالـهم وجهودهم لتحقيق رسـالة اجتماعيـة لـذا فإ�ـا مـن 

ا يتصــف بــه املتطوعــون املمكــن أن تقــوم بــدور بــارز يف حفــز املتطــوعني للمشــاركة يف تربيــة الطفــل املعــوق ملــ
 .من صفات جتعلـهم قادرين على املشاركة بفاعلية يف تقدمي اخلدمات الرتبوية لألطفال املعوقني

حيـــث أن املتطـــوعني هـــم أفـــراد متربعـــون ، أي ال ينتظـــرون مقـــابالً ماديـــاً مـــن جـــراء عملــــهم ، بـــل  
مة جمتمعهم ، فعادة ما يكونـون أكثـر بدافع احلصول على الثواب واألجر من اللـه ، وبدافع اإلنسانية وخد

محاسا يف أدائهم لعملـهم ، مقارنة بالعاملني الرمسيني الذين يتقاضون أجـرا علـى عملــهم واملقيـدين بأوقـات 
، ويف ذلـك يشـار إىل الذين يعملون علـى تطبيـق األنظمـة عمل معينة ، وبرقابة خارجية تتمثل يف رؤسائهم

                                          
 22، ص ، مرجع سابقحممد هويدي وآخرون  )1(
، مــــارس م 2001الشــــباب املصــــري وعــــام التطــــوع مجهوريــــة مصــــر العربيــــة ، وزارة الشــــباب ، مركــــز املعلومــــات والتوثيــــق ،  )2(

 .1، ص 2002
(3) Noel and Ritatmms, Dictionary of social welfare, Rouladge and Keyan 

Paaul, London, 1982, P.209. 
(
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ابًيا قويا حنو ما يقومون به من أعمال حنو منظمـاUم الـيت يعملـون Gـا أكثـر أن املتطوعني حيملون اجتاها إجي
ومـــن ناحيـــة أخـــرى فـــان املرونـــة املتاحـــة أثنـــاء أداء العمـــل التطـــوعي ، وعـــدم تقييـــد  )1(مـــن العـــاملني بـــأجر

 يتـيح لــهم) غـري التطـوعي ( القائمني به بأنظمة صارمة حتد من حركتهم كما هو حاصل يف العمل الرمسي 
القدرة على التجديد واالبتكار يف تقدمي اخلدمات الرتبوية لألطفال املعـوقني ، ممـا جيعلــهم أكثـر قـدرة علـى 

 .عالج مشكالت هؤالء األطفال وإشباع احتياجاUم

 ) داكريانســـا باســـتورال( تـــدعى مؤسســـة مـــن متطـــوعني تـــدريب يـــتم املثـــال ســـبيل علـــى الربازيـــل ففـــي
 هـؤالء ويقـوم ، ا3تمـع صـحة جمـال يف منـدوبني أو كـوكالء للعمـل ) األطفـال اشـيةأبر  رعـاة ( بالعربية ومعناها

 والرضــــاعة احلوامــــل ورعايــــة األســــرة تنظــــيم عــــن تمبعلومــــا ويــــزودو�ن بيــــوUن يف األمهــــات بزيــــارة املتطوعــــون
 ، الصـغار مأطفـاهل رعايـة بأمهية األسر ويثقفون األطفال أوزان يرصدون أ�م كما ، اجلفاف ومعاجلة الطبيعية
 فــإن وبــذلك)2(. %60 بنســبة األطفــال وفيــات معــدالت اخنفضــت فقــد ، املتطــوعني هــؤالء جهــود وبفضــل

 العمــل علــى أيًضــا قــدرة لــديهم فــإن املعــوقني لألطفــال تربويــة خــدمات تقــدمي علــى قــدرUم جبانــب املتطــوعني
 . اإلعاقة من للحد

44

يف حتديد موقف الطفل املعوق من جوانب احلياة املتباينـة ، ويف تكـوين  مها ن األسرة تقوم بدورإ
اجتاهاته حنو ذاته وحنـو ا3تمـع بعاداتـه وتقاليـده ونظمـه املختلفـة ، فـإن مـا يواجهـه الطفـل املعـوق يف أسـرته 

 .من مواقف يكون لـه أكرب األثر على شخصيته وتكيفه مع  ا3تمع فيما بعد

وملــا كانــت أســرة الطفــل املعــوق يتخللـــها باســتمرار مشــكالت متعــددة حيــث أن إعاقــة الطفــل ومنــوه 
واإلجراءات اخلاصة املطلوبة للعناية به ، ختلق ضغوطا تعطـل التـوازن األسـري ، وقـد يضـاف لــهذه  ءالبطي

ـــة والتـــوترات الناجتـــة عـــن الســـ ـــه يطرة غـــري الناضـــجة للطفـــل علـــىالضـــغوط املشـــكالت املالي ، وإعاقـــات ذات
 .)3(االتصال وشكوك اآلباء املتعلقة بأسلوGم يف التنشئة 

كـــــل ذلـــــك جيعـــــل أســـــرة الطفـــــل املعـــــوق يف أمـــــس احلاجـــــة إىل دعـــــم ميكنهـــــا مـــــن مواجهـــــة هـــــذه 
املشكالت حىت تستطيع أن تريب طفلـها املعوق تربية سليمة حيث أن الرتبية اخلاصـة ليسـت تربيـة مدرسـية 

تربية تتميز بالطـابع العـائلي واألسـري ، إذ يعتـرب مـن أبـرز مهامهـا دعـم أسـرة الطفـل  نظامية فقط ، ولكنها

                                          
مــؤمتر العمــل التطــوعي واألمــن يف الــوطن ، " عبــد اللـــه اخلطيــب ، دور العمــل التطــوعي يف حتقيــق الســالم واألمــن االجتمــاعيني11

. 79 ، 78 ص م ، ص2000، 29/9-25نية ، العربية للعلوم األم أكادميية نايف: الرياض  العريب 
 .106، ص مرجع سابقم ، 2001األطفال يف العامل  ضعو  )2(

(3) Robinson, N.M.& Robinson, H.B, the mentally retarded (2) child ( 2 nd ed ) 
Bew York : Mc Graw. Hill., 1976, P.413. 

(
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املعوق والتنسيق معها يف عملية رعاية وتربيـة طفلــها ، وصـوالً بـه إىل مسـتوى أرقـى مـن التكيـف واالعتمـاد 
 )1(.على الذات

خـدمات الرتبيـة اخلاصـة يرتبط مفهوم الدعم باحملاوالت اليت تبذل من قبل القائمني على تقـدمي  و
ملســـاندة األطفـــال املعـــوقني وأســـرهم ، وهـــذا جيعـــل مفهـــوم الـــدعم شـــامال خلـــدمات ال تقتصـــر علـــى جمـــرد 
اإلرشــاد أو تقــدمي املشــورة ، إنــه يــرتبط خبلــق اإلحســاس اإلجيــايب لــدى أســرة الطفــل املعــوق بشــكل خــاص 

ا ويعكـس حاجـة نفسـية ضـرورية ، على وجود من يساندها ويقف جبانبها ، وألن هذا اإلحساس هـام جـد
فوجوده يساهم يف تقليل وحل عـدد كبـري مـن املشـكالت النامجـة عـن الضـغوطات املفروضـة علـى األطفـال 

 )2(.املعوقني وأسرهم

وملـــا كـــان للجمعيـــات األهليـــة دور بـــارز يف عـــالج مشـــكالت ا3تمـــع بوجـــه عـــام واألســـرة بوجـــه 
ى الوصــــول إىل حلــــول ســــريعة وشــــاملة للمشــــكالت خــــاص حيــــث أن لـــــهذه اجلمعيــــات قــــدرة متميــــزة علــــ

دورهــا أكثــر كفــاءة يف دعــم  جيعــلاألســرية علــى حنــو أســرع وأكثــر مرونــة ويســر مــن الـــهيئات احلكوميــة ممــا 
 )3(.ومساندة األسرة Gدف مساعدUا على تربية طفلـها املعوق

جمـــرد اإلرشـــاد  ذلـــك باإلضـــافة إىل أن اجلمعيـــات ال تقتصـــر يف دعمهـــا ومســـاندUا لألســـرة علـــى
دعمها يكون متمركـز  حـول األسـرة يف خطـة لتحسـني مجيـع أحوالــها مـع  بل إنوالتوجيه وتقدمي املشورة ، 

اجلامـدة  مـع خلـق إحسـاس  تعلى مصادر الدعم واملساندة بعيدا عـن الروتينيـا صولتبسيط إجراءات احل
تقليل وحل عدد كبري مـن املشـكالت  إجيايب لدى األسرة بوجود من يساندها ويقف جبانبها مما يساهم يف

 .املفروضة عليها والذي ينعكس بدوره على أسلوGا يف تنشئة طفلـها املعوق عن الضغوطاتالنامجة 

55

ح أفكـارهم إن توعية أفراد ا3تمع بأمهيـة تربيـة األطفـال املعـوقني يتطلـب تعـديل اجتاهـاUم وتصـحي
أجيـــاد الـــوعي وإكســـابه لألفـــراد واجلماعـــات حلملــــهم علـــى " جتـــاه هـــؤالء األطفـــال حيـــث يقصـــد بالتوعيـــة 

                                          
 .171، ص مرجع سابق لرتبية اخلاصة ، اإلشكالية والطموحات ،املبىن املدرسي مبدارس اخلف حممد البحريي ،  )1(

، ) 31( سلســلة الدراســات االجتماعيــة والعماليــةمجــال اخلطيــب وآخــرون ، إرشــاد ودعــم األســرة يف رعايــة أطفالـــها املعــوقني ، 22
لعمـــــل  والشـــــؤون الرعايـــــة األســـــرية للطفـــــل املعـــــوق ، املنامـــــة ، البحـــــرين ، إصـــــدار املكتـــــب التنفيـــــذي 3لـــــس وزراء ا

.246، ص  1996االجتماعية بدول جملس التعاون لدول اخلليج العربية ، يونيو 
509ص، صمرجـع سـابق البحـرين منوذجـاً ، -دور الــهيئات واجلمعيـات التطوعيـة يف دعـم األسـرة  محد علي الشـريان ، أ 33

 ،529
5
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االقتنـــــاع بفكـــــرة معينـــــة أو رأي واختـــــاذ مـــــنهج ســـــلوكي معـــــني بقصـــــد حتقيـــــق نتـــــائج يهـــــدف إليهـــــا القـــــائم 
 )1(.بالتوعية

ناخ لتخطـيط الـربامج الالزمـة لرتبيـتهم فاالجتاهات اإلجيابية حنو األطفال املعوقني ميكن أن Uيئ امل
وتطويرهــا وحتســينها ، بينمــا ميكــن أن حتــول االجتاهــات الســلبية حنــوهم دون ظهــور هــذه الــربامج إىل حيــز 
الوجـود وقـد تطمـس مـا يفـرتض أن ترتكــه مـن آثـار إجيابيـة علـى الطفــل املعـوق يف حالـة وجودهـا ، لـذا فــإن 

مواجهتها والتغلب عليها تعديل وتغيـري االجتاهـات السـلبية حنـو  من أهم التحديات والصعوبات اليت ينبغي
 .األطفال املعوقني وتبين نظرة موضوعية جتاههم

حيث أن هناك عاملني  هامني يهدمان يف بنية اجلهود املكثفة ملواجهـة مشـكلة األطفـال املعـوقني 
رتتـــــب علـــــى هـــــذه األفكـــــار ، يتعلـــــق العامـــــل األول باألفكـــــار واملعلومـــــات اخلاطئـــــة  عـــــن املشـــــكلة ومـــــا ي

واملعلومـات اخلاطئــة مــن حرمـان آالف األطفــال املعــوقني مـن جهــود الرعايــة والتنميـة والتأهيــل ، أمــا العامــل 
الثــاين فيتعلــق باالجتاهــات حنــو الطفــل املعــوق ســواء أكانــت هــذه االجتاهــات معلنــة أو مضــمرة ، ويتطلــب  

أجهــزة اإلعــالم أو مــن أجهــزة الدولــة أن متــنح هــذه كــال هــذين العــاملني مواجهــة  حامســة ، وال ينتظــر مــن 
املشــكلة جانبــاً هامــا مــن اهتمامهــا ، فاالهتمــام اإلعالمــي الرمســي حمــدود وســيظل مومسيــاً أو مرتبطــاً بفــرتة 

 )2(.حمدودة ينتهي بعدها أو يتضاءل إىل درجة غري ملموسة 

اإلعالمي يف هذا ا3ال ، إعـالم نتيجة لـهذا يصبح من الضروري أن تتوىل اجلمعيات األهلية الدور 
يف ميــدان تصــحيح املعلومــات واملفــاهيم واألفكــار اخلاطئــة ، وإعــالم يهــدف مباشــرة إىل تغيــري االجتاهــات 
حنـــو األطفـــال املعـــوقني ، حيـــث ميكـــن لــــهذه اجلمعيـــات أن ختـــتص بإصـــدار الكتيبـــات والنشـــرات وتســـعى 

، والســـعي لتقـــدمي املقـــاالت أو املعلومـــات يف الصـــحف  لتقـــدمي الـــربامج واألحاديـــث يف اإلذاعـــة والتلفزيـــون
وا3ـــــالت ، وتنظـــــيم احللقـــــات والنـــــدوات يف املـــــدارس واجلامعـــــات ، وتنظـــــيم محـــــالت للتوعيـــــة يف القـــــرى 

 .والنجوع

66

يف االحتياجـــات وتنوعـــا يف خلـــق تعـــدداً  –مقارنـــة باملاضـــي  –إن تعقـــد احليـــاة يف الوقـــت احلاضـــر 
املشكالت اليت يواجهها أفراد ا3تمع ، مما جعل املؤسسـات واملنظمـات احلكوميـة عـاجزة عـن إشـباع تلـك 
االحتياجـــات ، وحـــل تلـــك املشـــكالت فالدولـــة مهمـــا أوتيـــت مـــن إمكانـــات ال تســـتطيع أن تقـــوم جبميـــع 

                                          
 .114، ص  مرجع سابق معوقة ، سياسة إعالمية للوصول لطفولة غريسعاد امحد حسني ،  )1(
، ص مرجــع ســابق  اإلعاقــة العقليـة ، تاألدوار اجلديـدة املتعــددة للــهيئات واجلمعيــات غـري احلكوميــة يف جمـاالصـفوت فــرج ،  )2(

89. 
ص
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جـــود جهـــود أخـــرى تقـــوم مبســـاندة األجهـــزة خطـــط التنميـــة يف مجيـــع ا3ـــاالت ، لــــهذا فقـــد اســـتلزم األمـــر و 
 .احلكومية يف خدمة ا3تمع وتتمثل أهم هذه اجلهود يف جهود اجلمعيات األهلية

حيــث تكمــن أمهيــة جهــود اجلمعيــات األهليــة كو�ــا تســتطيع القيــام بــثالث مهــام أساســية يف نطــاق 
إطـارا ينـتظم مـن خاللــه البشـر مـن دفع ا3تمع على طريق التطور وتتمثل أوىل هذه املهـام يف كو�ـا تشـكل 

أجــل املشــاركة إذا عجــزت اجلهــود احلكوميــة عــن اســتيعاب طاقــاUم ، ومــن مث ميكــن القــول بــأن اجلمعيــات 
ــاً ، وت ثــل املهمــة الثانيــة يف أن اجلمعيــات األهليــة تعمــل علــى تماألهليــة متــارس علــى هــذا النحــو دورا تعبوي

لى املشاركة الفعالة الواعيـة فهـي تسـتثري احلـافز لـديهم للمشـاركة أو ترقية أوضاع البشر مبا جيعلـهم قادرين ع
، وتتمثـل املهمـة الثالثـة يف رين من أجل هذه املشاركة الفعالةلتأهيل أنفسهم ، بل والعمل على تأهيل اآلخ

عاليـة  حتديد اجلمعيات األهلية 3موعة من ا3ـاالت الـيت ميكـن أن تبـذل جهـدا بـارزاً يف إطارهـا ، وبفعاليـة 
، ويف ذلك الوقت حتقق جناحاً يفوق جناح وفعالية اجلهـات احلكوميـة ، ويف الغالـب تتصـف هـذه ا3ـاالت 
بالطـــابع اإلنســـاين ، كمجـــاالت املســـنني واملرضـــى ، واملعـــوقني ، وهـــي ا3ـــاالت الـــيت يتطلـــب العمـــل فيهـــا 

 )1(.االعتماد على بعد إنساين وعاطفي واضح

توجــد قيــود  حقيقــة علــى اخلــدمات الــيت تســتطيع اجلمعيــات األهليــة أن ذلــك باإلضــافة إىل أنــه ال 
تقدمها ، فهي تستطيع أن تقدم خدمات تعليميـة وتنشـئ لــها أعلـى املسـتويات التعليميـة ، وكـذلك احلـال 
يف اخلدمات الصحية والثقافية والدينية والعلمية واألدبية ، إىل غـري ذلـك ، وميكـن أن تقـدم هـذه اخلـدمات 

و كــــل فئــــات ا3تمــــع ، وفيمــــا عــــدا األنشــــطة ذات الطبيعــــة السياســــية أو احملظــــورة لــــدواعي أمنيــــة لــــبعض أ
 )2(.3تمع الذي حتدده كنطاق لنشاطهاتستطيع اجلمعيات ممارسة العديد من أوجه النشاط يف دائرة ا

، عامــةهليــة يف كافــة ا3ــاالت بصــفة لــذا فــإن هنــاك تركيــز يف هــذه الفــرتة علــى جهــود اجلمعيــات األ
ويف التعلـــيم بصـــفة خاصــــة ، والـــذي يســــتقرئ الكتـــب الصـــادرة عــــن وزارة الرتبيـــة والتعلــــيم واملركـــز القــــومي 
للبحوث الرتبوية والتنمية ، وا3لس القومي للتعليم واخلطابات الـيت يلقيهـا السـيد رئـيس اجلمهوريـة يف كثـري 

 )3(.اجلهود األهلية يف التعليممن األحيان جيد تنبيها وتأكيدا على ضرورة االهتمام مبشاركة 

، ت التعليميــة لألطفــال العــادينيوإذا كــان جلهــود اجلمعيــات األهليــة أمهيــة خاصــة يف تقــدمي اخلــدما
فإن هذه األمهية ال بد وأن متثل ضرورة قصـوى لألطفـال املعـوقني حيـث أن تلـك اخلـدمات الـيت تقـدم لــهم 

اإلعاقــة ، األمــر الــذي يتطلــب حتمــل التكــاليف  حتتــاج إىل نــوع وأســلوب خــاص يــتالءم مــع نــوع ومســتوى
واجلهــود املبذولــة لتــوفري خــدمات تســعى إىل تعلــيمهم وتأهيلـــهم حــىت ال يتعرضــوا للعديــد مــن املشــكالت 

                                          
 .19، ص  مرجع سابق ، خرونحممد هويدي وآ )1(
.120، ص مرجع سابق حممود عبد الرشيد ، )2(
 .199، ص  سابقمرجع ، حممد عليوه عزب  )3(
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ســاندة اجلهــود مبالنفســية والرتبويــة الــيت تــؤثر علــى تكــيفهم مــع ا3تمــع ممــا يتطلــب قيــام اجلمعيــات األهليــة 
 .تاحلكومية لتقدمي هذه اخلدما

77

سياســة رســم ظهـر مــع بدايــة التســعينات متغــريات عديــدة عرفــت بالنظـام العــاملي اجلديــد ممــا اقتضــى 
، مــا عــرف باقتصــاديات الســوق هــاالتنميــة الوطنيــة يف إطــار عــاملي حيــث ســاد العــامل سياســات واحــدة حمور 

السياسـية ، وزيـادة قـدرة فاعليـة النـاس علـى املشـاركة ، وقـد تبلـورت هـذه املفـاهيم يف تقـارير التنميـة   واحلرية
م والـــذي حـــدد مفهـــوم التنميــــة  1990البشـــرية الصـــادرة عـــن برنـــامج األمـــم املتحـــدة اإلمنـــائي منـــذ عـــام 

ارات هـي حتقيـق حيـاة طويلـة عملية توسيع اخليارات املتاحة أمـام النـاس ، واهـم هـذه اخليـ" البشرية يف أ�ا 
خالية من امللل ، واكتسـاب املعرفـة والتمتـع مبعيشـة كرميـة ، علـى أن هنـاك خيـارات أخـرى مـن بينهـا احلريـة 

 .)1(السياسية وضمان حقوق اإلنسان واحرتام اإلنسان لذاته

صــة ، وقــد واكــب هــذه التغــريات العامليــة تطــورات هائلــة ومتالحقــة يف بــرامج وخــدمات الرتبيــة اخلا
حيــــث ازداد االهتمــــام باألطفــــال املعــــوقني ، وقــــد ســــاعد  علــــى ذلــــك زيــــادة نشــــاط وظهــــور العديــــد مــــن 
املنظمــات الـــيت أصـــبحت مهمتهـــا التعبــري عـــن كفـــاح املعـــوقني يف ســبيل حتســـني أوضـــاعهم واحلصـــول علـــى 

، وقـد كانـت  حقوقهم ، كما تطرح تلـك املنظمـات احللـول النموذجيـة ملشـاكل األطفـال املعـوقني يف العـامل
هيئــة األمــم املتحــدة علــى رأس هــذه الـــهيئات كمــا كــان للمنظمــات املتفرعــة عنهــا مثــل منظمــة اليونســكو 
ومنظمة الصحة العاملية ومنظمة األغذية والزراعـة  ، ومنظمـة اليونسـيف دور بـارز يف هـذا ا3ـال ، كمـا أن 

رها دور منظمـات األمـم املتحـدة ومـن هـذه هناك العديد من االحتادات الدولية للمعوقني اليت تكمل يف دو 
ــــة واالحتــــاد العــــاملي  –االحتــــادات  ــــدويل لرعايــــة الطفول ــــاً واالحتــــاد ال ــــدويل لرعايــــة املتخلفــــني عقلي االحتــــاد ال

 )2(.للمعوقني واالحتاد العريب للصم والبكم

والغــري ويالحــظ أن تلــك الـــهيئات واملنظمــات واالحتــادات وغريهــا ، تتعــاون مــع اجلهــات احلكوميــة 
حكوميــة يف ســبيل تــذليل العقبــات أمــام األطفــال املعــوقني وتقــدمي اخلــدمات الرتبويــة حــىت ميكــن دجمهــم يف 

 .ا3تمع وإن كان تعاو�ا ودعمها للـهيئات غري احلكومية قد ازداد يف الفرتة األخرية

كومـات قـد حيث أن إخفاق مشروعات التنمية اليت تبنتهـا أغلـب الـدول الناميـة واضـطلعت Gـا احل
أدى إىل البحـث عــن بـديل يكــون أكثـر التزامــا ومرونـة  وكفــاءة يف العمـل التنمــوي ، وقـد متثــل هـذا البــديل 

                                          
 .38ص  مرجع سابق، ،أحالم حممد عبد العظيم )1(
، 193، ص ص ) 1985الكويـــت ، مؤسســـة الكويـــت للتقـــدم العلمـــي ، ( ، 2، ط املعوقـــونمنـــال منصـــور بومحيـــد ،  )1(

194. 
،
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يف املنظمات األهلية التطوعية اليت بدت لـبعض هيئـات ومؤسسـات التمويـل الدوليـة قـادرة علـى أن متـارس 
ى أن حتقــق مشــاركة أكــرب مــن جانــب دور العامــل احلــافز يف إطــار عمليــات التنميــة ، وهــي أيضــاً قــادرة علــ

 )1(.السكان ، وأخرياً فهي تستطيع التعامل مع اآلثار السلبية لسياسات اإلصالح االقتصادي

لذا أصبحت هنـاك اهتمامـات عامليـة جبهـود اجلمعيـات األهليـة كصـيغة متحـررة مـن القيـد احلكـومي 
اجلهــود  رأس املــال ، كمــا ينظــر إىل هــذه الكبــرية مــن تشــغيل حومبتعــدة عــن دافعيــة الرغبــة يف حتقيــق األربــا 

إضــافة إىل . تطلبــات بيئتهــا مــن االحتياجــاتعلــى أســاس أ�ــا األقــدر علــى التكيــف واالســتجابة الســريعة مل
أن التشغيل االقتصادي لتلك اجلهود غالباً ما يتصف بقوة األداء االقتصادي وكفاءتـه الخنفـاض متطلبـات 

 )2(.ل الصاحل العـامللعمل من اج ملنيإدارته ورغبة العا

لـــذا تعـــد جهـــود اجلمعيـــات األهليـــة مـــن الصـــيغ املالئمـــة للقيـــام بتخطـــيط وتنفيـــذ اخلـــدمات الرتبويـــة 
لألطفـــال املعـــوقني ملـــا تتطلبـــه هـــذه اخلـــدمات مـــن متطلبـــات ميكـــن توفريهـــا بكفـــاءة عاليـــة عـــن طريـــق هـــذه 

نظمـات العامليـة القيـام بتـوفري اخلـدمات اجلهود ، حيث ميكن للجمعيات األهلية وبالتعاون مع الـهيئات وامل
ـــــة لألطفـــــال املعـــــوقني وبتعزيـــــز اإلجـــــراءات الكفيلـــــة بإدمـــــاجهم ومشـــــاركتهم وتفاعلــــــهم يف ظـــــروف  الرتبوي

يســاعدهم علـى التمتــع بأقصــى درجــة مــن الثقــة واالســتقاللية  مبــااجتماعيـة وتعليميــة أقــل تقييــداً حلريــاUم ، 
 .وقدراUم إىل أقصى ما ميكن أن تصل إليه م منوا استعداداUواالعتماد على النفس ، مما يؤدي إىل

                                          
.20، ص مرجع سابقاجلمعيات األهلية يف مصر ،أماين قنديل ، سارة بن النفيس ، ) 1(

.136، ص مرجع سابقحلمي ، فؤاد أمحد 22



1891

الفصل السابعع
 الدراسة الميدانية

 
 .مقدمة 

 .أدوات الدراسة : أوالً 
 .عينة الدراسة : ثانيا 
 .املعاجلة اإلحصائية لنتائج تطبيق صحيفيت االستبيان: ثالثاً 

 .حتليل نتائج الدراسة امليدانية وتفسريها: رابعاً 



1901

 -: مقدمةة
بعــد أن تنــاول الباحــث اإلطــار النظــري للدراســة والــذي نــاقش فيــه ماهيــة إعاقــة الطفــل مــن حيــث 

تربيـــة الطفـــل املعـــوق مبرحلـــة ريـــاض األطفـــال مـــن حيـــث الـــدواعي املفهـــوم والتصـــنيف واألســـباب مث ماهيـــة 
واألسس واحملددات مث تناول الباحث بعد ذلك متطلبات تربية الطفـل املعـوق مبرحلـة ريـاض األطفـال والـيت 
تتصــــل بالطفــــل ذاتــــه وبأســــرته وكــــذلك متطلبــــات تربيتــــه الــــيت تصــــل مبؤسســــات ريــــاض األطفــــال وكــــذلك 

 .مع املتطلبات اليت تتصل با3ت

كما تناول الباحث طبيعة اجلهـود احلكوميـة يف تربيـة الطفـل املعـوق ومـدى احلاجـة للجهـود األهليـة 
، وبعــد ذلــك قــام الباحــث بعــرض مفهــوم اجلمعيــات األهليــة ونشــأUا وتطورهــا وعالقتهــا بالدولــة واهليكــل 

 .التنظيمي هلا وأهم مساUا وأمهية دورها يف تربية الطفل املعوق 

الفصل من فصـول الدراسـة ليقـدم الباحـث مـن خاللـه اإلجـراءات الـيت قـام Gـا للتعـرف  مث جاء هذا
على واقع دور اجلمعيات األهلية يف تربية الطفل املعوق مبرحلـة ريـاض األطفـال ، وذلـك مـن خـالل دراسـة 

ع ميدانيـــة اســـتهدفت التعـــرف علـــى واقـــع هـــذا الـــدور حـــىت ميكـــن بنـــاء تصـــور مســـتقبلي لالرتقـــاء Gـــذا الواقـــ
- :وسوف تعرض اإلجراءات كما يلي

 
 -: الدراسة أدوات :أوالً 

ملــا تتميــز بــه مـن مســات منهــا أن كثــريا مـن النــاس مييلــون لتقــدمي " اسـتخدم الباحــث أســلوب املقابلـة 
قابلـة الشخصـية املعلومات شفوياً أكثر من تقدميها كتابة ، فهم يعطون بيانات كاملـة وبسـهولة أكثـر يف امل

ال ميكــن احلصــول عليهــا يف االتصــال غــري الشخصــي احملــدود عــن طريــق االســتفتاء ، إذا يســتطيع الباحــث 
 )((.عندما يقابل املفحوص وجها لوجه ، أن يشجعه باستمرار ويساعده على التعمق يف املشكلة

مقننـة ، إذ أن مـا يوضـع واستخدم الباحث املقابلة الفردية واجلماعية ، وكانت مجيع املقـابالت غـري 
من قيود على استجابات املفحوصني قليل ، حيث قام الباحث بزيارة اجلمعيات األهليـة ، ومـا يتبعهـا مـن 
ريــــاض لألطفــــال املعــــوقني ، ومبقابلــــة أعضــــاء جمــــالس إدارة هــــذه اجلمعيــــات والعــــاملني Gــــا ، باإلضــــافة إىل 
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وصـل إىل العديـد مـن املعلومـات ، ووجهـات النظـر إداريات ومعلمـات ريـاض األطفـال املعـوقني ، أمكـن الت
 .املتعددة واملتنوعة عن دور اجلمعيات األهلية يف تربية الطفل املعوق

يعـــد االســــتبيان أداة يســـتخدمها املشــــتغلون بـــالبحوث الرتبويــــة علـــى نطــــاق واســـع للحصــــول علــــى 
ة بالفعــل ، وإجــراء البحــوث الــيت تتعلــق باالجتاهـــات املعلومــات واحلقــائق عــن الظــروف واألســاليب القائمــ

الوســيلة العمليــة  –واآلراء  ، وقــد تكــون صــحيفة االســتبيان يف بعــض الدراســات  أو جوانــب معينــة منهــا 
ملثــريات خمتــارة ومرتبـة بعنايــة بقصــد مجـع البيانــات الالزمــة إلثبــات ) املسـتجيبني ( الوحيـدة امليســرة لتعــريض 

 )1(.صدق فرض أو رفضه

واالستبيان وسيلة للحصول على إجابات عن عدد من األسئلة أو العبارات املكتوبـة يف منـوذج يعـد 
 )2(.لـهذا الغرض ويقوم ا3يب مبلئه بنفسه 

وقــد قــام الباحــث بإعــداد صــحيفيت اســتبيان تطبــق االســتبانة األوىل منهمــا علــى عينــة مــن إداريــات 
جمعيات األهلية وتطبق االستبانة الثانية على عينة مـن أعضـاء ومعلمات رياض األطفال املعوقني التابعة لل

 . جمالس إدارة اجلمعيات والعاملني Gا 

- :وقد مر إعداد صحيفيت االستبيان بعدة مراحل ميكن تلخيصها فيما يلي
 .حتديد البيانات املطلوب مجعها حبيث تكون وثيقة الصلة بأهداف وطبيعة الدراسة-1
حبـــاث واملراجــــع العلميــــة الـــيت اطلــــع عليهـــا الباحــــث والــــيت لــــها صــــلة مبوضــــوع حتليـــل الدراســــات واأل - 2

 .الدراسة باإلضافة إىل اإلطار النظري لـها
قــــام الباحــــث بإعــــداد عبــــارات صــــحيفيت االســــتبيان مث عرضــــهما يف صــــورUما املبدئيــــة ، علــــى بعــــض  -3

 .)�(جبمهورية مصر العربية أعضاء هيئة التدريس بكليات الرتبية وبعض مسئويل اجلمعيات األهلية
قام الباحث بعد ذلك جبمع صحيفيت االستبيان من السـادة احملكمـني مث قـام باسـتبعاد العبـارات غـري  - 4

 .منهم ، ومت تعديل العبارات املطلوب تعديلـها% 50املناسبة اليت اتفق عليها أكثر من 
 :حبيث  )��(توصل الباحث إىل الصورة النهائية لصحيفيت االستبيان  -5

                                          
 .395، ص  مرجع سابقفان دالين ، . ب .ديو بولد  11
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املطبقـــة علـــى عينــــة مـــن إداريـــات ومعلمــــات ريـــاض األطفــــال : ( اشـــتملت صـــحيفة االســــتبيان األوىل  -أ
 -:على أربعة حماور كاآليت) املعوقني 

 .دور رياض األطفال املعوقني التابعة للجمعيات األهلية يف تربية الطفل املعوق: احملور األول  -1

ألهلية يف توفري االمكانات البشـرية الالزمـة لرتبيـة الطفـل املعـوق بريـاض دور اجلمعيات ا: احملور الثاين  -2
 .األطفال التابعة لـها

دور اجلمعيـات األهليـة يف تـوفري االمكانـات املاديـة الالزمـة لرتبيـة الطفـل املعـوق بريـاض : احملور الثالث -3
 .األطفال التابعة لـها

ملعــــوقني التابعــــة للجمعيــــات األهليــــة يف تربيــــة الطفــــل معوقــــات دور ريــــاض األطفــــال ا: احملــــور الرابــــع  -4
 .املعوق

املطبقــة علــى أعضــاء جمــالس إدارة اجلمعيــات األهليــة والعــاملني ( اشــتملت صــحيفة االســتبيان الثانيــة  -ب
- :على ثالثة حماور كاآليت) Gا 

 .عوقدور اجلمعيات األهلية جتاه األسرة وأثره على تربية الطفل امل: احملور األول  -1

 .دور اجلمعيات األهلية جتاه ا3تمع وأثره على تربية الطفل املعوق: احملور الثاين  -2

 .معوقات دور اجلمعيات األهلية يف تربية الطفل املعوق: احملور الثالث -3

- :تعليمات لإلجابة على صحيفتي االستبيان
ات اإلجابة عن بنودمهـا ، وقـد راعى الباحث أن تتضمن الصورة النهائية لصحيفيت االستبيان تعليم

تضــمنت هــذه التعليمــات تعريفــاً بالـــهدف مــن صــحيفة االســتبيان ، وبيانــاً بكيفيــة اإلجابــة عنهــا ، حيــث 
أمـــام كـــل عبـــارة مـــن عبـــارات االســـتبيان يف العمـــود ) �(ذكـــر الباحـــث أن علـــى املســـتجيب وضـــع عالمـــة 

 .الذي يالئم رأيه بني األعمدة الثالثة 

- :ستبيانصدق صحيفتي اال
ولقد مت االعتمـاد علـى الطـرق  )1(" قدرته على قياس ما وضع من أجلـه " يقصد بصدق االختبار 

- :اآلتية يف حساب صدق صحيفيت االستبيان
                                                                                                                        

���3344

، )   1979القاهرة ، دار الفكر العريب ، ( ،  3، ط  علم النفس اإلحصائي وقياس العقل البشريفؤاد البهي  السيد ، ) 1(
 .549ص 



1931

 

 -:الصدق السطحي  -
فصــحفييت االســتبيان  )1(" التعــرف علـى شــكل االختبــار ومــا يبـدو أنــه يقيســه " وذلـك مــن خــالل 
يــات األهليــة يف تربيــة الطفــل املعــوق مبرحلــة ريــاض األطفــال مــن خــالل حماورمهــا ظاهريــاً تقيســا دور اجلمع

 .وعباراUما ، بشكل سهل وواضح

- :صدق المحكمين
حيـــث مت عـــرض صـــحيفيت االســـتبيان يف صـــورUما األوليـــة علـــى جمموعـــة مـــن احملكمـــني مـــن الســـادة 

ـــات الرتبيـــة ومـــن الســـادة مســـئويل اجلمعيـــات  ـــة التـــدريس بكلي ـــة أعضـــاء هيئ ـــة مصـــر العربي ـــة جبمهوري األهلي
ـــيت تشـــتمل عليهـــا صـــحيفيت االســـتبيان ومـــدى  ـــارات للمحـــاور املختلفـــة ال ـــل العب للوقـــوف علـــى مـــدى متثي
مناسبتها ، حيث حـذفت  بعـض العبـارات غـري املناسـبة ، وأضـيفت عبـارات أخـرى مناسـبة ، كمـا عـدلت 

 .صياغة  بعض العبارات طبقاً آلراء السادة احملكمني

- :الذاتي لصحيفتي االستبيانالصدق 
)2(.ويعرف بأنه اجلذر الرتبيعي ملعامل الثبات 

 0.92=  0.84=    معامل الثبات =    حيث معامل الصدق لصحيفة االستبيان األوىل 
0.93=  0.87=    معامل الثبات =    ومعامل الصدق لصحيفة االستبيان الثانيــة  

.يت لصحيفة االستبيانوهذا يشري إىل ثبات الصدق الذا

- :ثبات صحيفتي االستبيان
يعــرف ثبــات االختبــار علــى أنــه قــدرة االختبــار علــى إعطــاء نفــس النتــائج أو نتــائج قريبــة منهــا إذا 

 )3(. أعيد تطبيقه على نفس األفراد يف نفس الظروف

هــذه  وحلســاب ثبــات صــحيفيت االســتبيان اســتخدم الباحــث طريقــة التجزئــة النصــفية لســبريمان ويف
الطريقـة تــتم جتزئــة االختبـار إىل نصــفني ، ويعطــى كــل فـرد درجــة يف كــل نصـف ، أي بعــد تطبيــق االختبــار 
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يــتم تقســيمه إىل صــورتني متكــافئتني وأفضــل أســاس للتقســيم يف هــذه الطريقــة هــي أن حيتــوي القســم األول 
عوامـل املـؤثرة يف أداء األفـراد ، على الفقرات الفردية ، والقسم الثاين على الفقرات الزوجية حىت نقلل من ال

مثــل الوقــت واجلهــد والتعــب وامللــل وغريهــا ، وميــزة هــذه الطريقــة هــو توحيــد ظــروف اإلجــراء توحيــدا تامــا 
- :ويف ضوء ذلك قام الباحث باآليت  )1(.

حســاب معامـــل االرتبـــاط بـــني العبــارات الفرديـــة والزوجيـــة لكـــل اســتبانه علـــى حـــده باســـتخدام املعادلـــة  -أ
 )2(.تيةاآل

 ص جمـ × س جمـ – ص س جمـ ن    
 ــــــــــــــــــــــــــــــــ= معامل االرتباط 

]  2) جمـ ص (  – 2ن جمـ ص]  [  2) جمـ س (  – 2س جمـ ن [     

 . ا3موعة أفراد عدد على ن الرمز يدل حيث
 .الفردية العبارات يف األفراد درجات جمموع على يدل س جمـ
 .الزوجية العبارات يف األفراد درجات جمموع على يدل ص جمـ
 .الفردية العبارات يف األفراد درجات مربعات جمموع على يدل 2س جمـ
 .الزوجية العبارات يف األفراد درجات مربعات جمموع على يدل 2 ص جمـ

 0.73 = ر األوىل لالستبانة االرتباط معامل أن تبني السابقة املعادلة وبتطبيق
 0.77 = ر الثانية لالستبانة االرتباط معامل أن تبني املعادلة سنف وبتطبيق

 . االستبيان صحيفيت ثبات حلساب )3( " وبراون سبريمان " معادلة استخدام مت ذلك وبعد
 رص2        
 ـــــــ  = 11ر
  رص + 1     

 .كله االختبار ثبات معامل هي = ) 11ر ( حيث

 .ختباراال نصفي بني االرتباط معامل =  رص 
         2 × 0.73    1.46    
0.84= ـــــ = ــــــ =  األوىل االستبانة ثبات معامل إذن

        1  +0.73        1.73 
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           2 × 0.77         1.54       
0.87= ــــ   = ــــــ  =  الثانيـة االستبانة ثبات ومعامل

                 1  +0.77       1.77 
 .بذلك يرى الباحث أن معامل الثبات لصحفييت االستبيان مناسبو 

 -: الدراسة عينة : ثانياا
تعــد عمليــة اختيــار العينــة مــن العمليــات اهلامــة الــيت جيــب مراعاUــا عنــد تطبيــق أدوات الدراســة ،  

اح جنــ –إىل حــد كبــري  –حبيــث تكــون ممثلــة للمجتمــع املــراد قيــاس الظــاهرة املدروســة فيــه ، حيــث يتوقــف 
الدراسة امليدانية وحتقيقها ألهدافها على حسن اختيار العينة فالعينة املمثلة للمجتمـع األصـلي متثـيال جيـدا 
ـــة الدراســـة طبقـــا  ـــار عين ـــائج صـــحيحة وواضـــحة ، ويف ضـــوء ذلـــك مت اختي تســـاعد علـــى احلصـــول علـــى نت

- :للخطوات التالية 

االجتماعيــة طبقــا لقــانون اجلمعيــات األهليــة  مت حتديــد عــدد اجلمعيــات األهليــة املشــهرة بــوزارة الشــئون-1
م والـــيت يعتـــرب جمـــال نشـــاطها رعايـــة الفئـــات اخلاصـــة 1964لســـنة )  32(واملؤسســـات اخلاصـــة رقـــم 

ـــــث مت التوصـــــل إىل أن عـــــددها يبلـــــغ  ـــــة مصـــــر )  318(واملعـــــوقني حي ـــــة علـــــى مســـــتوى مجهوري مجعي
 )1(.العربية

املعوقني من بني هذه اجلمعيـات ومت التوصـل إىل  مت حتديد اجلمعيات اليت تشرف على رياض األطفال-2
 )2(.مجعية على مستوى مجهورية مصر العربية ) 63(أن عددها يبلغ 

.مجعية من بني هذه اجلمعيات ) 12(اختار الباحث عينة الدراسة من -3

)  1( ويوضح جدول 
 .أسماء هذه الجمعيات ومكانها والفئات التي ترعاها من األطفال المعوقين 

الفئة التي ترعاهاالمحافظة التابعة لهااسم الجمعيةم

إعاقة مسعيةالقاهرةاجلمعية املصرية لرعاية الصم وضعاف السمع1

إعاقة مسعيةبور سعيدمجعية التأهيل االجتماعي للمعوقني2

إعاقة مسعيةاإلسكندريةمجعية املستقبل للمعوقني3

إعاقة بصريةالقاهرةهيل املكفوفنيمجعية املركز النموذجي لرعاية وتأ4
                                          

.65، ص ، مرجع سابقموجز نشاط احتاد هيئات رعاية الفئات اخلاصة واملعوقني جبمهورية مصر العربية ، ) 1(

. 56-54، ص ص ، ، مرجع سابقيوسف هاشم إمام ، حضانات األطفال املعوقني  ) 2(



1961

إعاقة بصريةبور سعيدمجعية النور واألمل5

إعاقة بصريةالغربية.مجعية النور واألمل لرعاية الكفيفات بطنطا6

إعاقة عقليةبور سعيدمجعية التثقيف الفكري7

إعاقة عقليةالقاهرةمجعية احلق يف احلياة8

إعاقة عقليةأسيوطةمجعية الرعاية املتكامل9

إعاقات خمتلفةالقليوبيةمجعية تنمية ا3تمع احمللي ببنها10

إعاقات خمتلفةالشرقيةمجعية التأهيل االجتماعي للمعوقني بالزقازيق11

إعاقات خمتلفةبين سويفمجعية النور واألمل12

ـــات الســـابقة مـــن بـــني اجلمعيـــات األهليـــة   الـــيت تشـــرف علـــى ريـــاض وقـــد اختـــار الباحـــث اجلمعي
- :األطفال املعوقني جبمهورية مصر العربية لألسباب التالية 

 .تغطي اجلمعيات فئات األطفال املعوقني موضوع الدراسة -
من بني هذه اجلمعيات مجعيات مركزية تقدم خدماUا يف مستويات جغرافيـة متعـددة،ومجعيات أخـرى -

 حد تقتصر يف تقدمي خدماUا على مستوى جغرايف وا
مــن بــني هــذه اجلمعيــات مجعيــات تقــدم خــدماUا لفئــة واحــدة مــن األطفــال املعــوقني موضــوع الدراســة -

. ومجعيات أخرى تقدم خدماUا ألكثر من فئة من هذه الفئات
 –الغربيــة –بــور ســعيد  –اإلســكندرية  –القــاهرة ( ختتلــف هــذه اجلمعيــات يف نطــاق عملهــا اجلغــرايف -

).بين سويف -أسيوط -القليوبية -الشرقية
.ختتلف هذه اجلمعيات يف املدة اليت مارست فيها نشاطها يف جمال رعاية األطفال املعوقني -
من أمجايل عدد اجلمعيات األهلية الـيت تشـرف علـى ريـاض % 19.04تشكل هذه اجلمعيات نسبة -

. األطفال املعوقني وهي نسبة مناسبة
حيــث . ملــا حيتــاج إليــه ذلــك مــن وقــت وجهــد صــعوبة تطبيــق الدراســة علــى عــدد أكــرب مــن اجلمعيــات-

.تنتشر اجلمعيات يف جهات خمتلفة جبمهورية مصر العربية
ـــة األوىل مـــن إداريـــات -4 ـــار عينـــة الدراســـة بطريقـــة عشـــوائية حيـــث بلـــغ حجـــم العين قـــام الباحـــث باختي

.فرد)  102(ومعلمات رياض األطفال املعوقني 

 )  2(ويوضح جدول 
 .ريات ومعلمات رياض األطفال المعوقين ونسبتها للمجتمع األصلي حجم العينة األولى من إدا



1971

اسم الجمعيةم
حجم 

المجتمع 
األصلي

 حجم

العينة
النسبة

171270.58اجلمعية املصرية لرعاية الصم وضعاف السمع بالقاهرة1

9777.77مجعية التأهيل االجتماعي للمعوقني ببورسعيد2

161168.75باإلسكندرية مجعية املستقبل للمعوقني3

151066.66مجعية املركز النموذجي لرعاية وتأهيل املكفوفني بالقاهرة4

11763.63مجعية النور واألمل ببور سعيد5

12866.66.مجعية النور واألمل لرعاية الكفيفات بطنطا6

14964.28مجعية التثقيف الفكري ببور سعيد7

11763.63احلياة بالقاهرةمجعية احلق يف 8

161168.75مجعية الرعاية املتكاملة بأسيوط9

9666.66مجعية تنمية ا3تمع احمللي ببنها10

12975مجعية التأهيل االجتماعي للمعوقني بالزقازيق11

7571.42مجعية النور واألمل ببين سويف12

14910268.45ا3موع

ول الســابق ارتفــاع نســبة العينــة األوىل مــن ا3تمــع األصــلي حيــث أ�ــا أكثــر مــن يالحــظ مــن اجلــد 
 . وبذلك يرى الباحث أ�ا متثل ا3تمع األصلي متثيال صادقا % . 68

ـــة مـــن أعضـــاء جمـــالس إدارة اجلمعيـــات األهليـــة والعـــاملني Gـــا فقـــد بلـــغ حجمهـــا   أمـــا العينـــة الثاني
 .فرد) 76(

 ) 3(ويوضح جدول 
 .ة الثانية من أعضاء مجالس إدارة الجمعيات والعاملين بها ونسبتها للمجتمع األصلي حجم العين

حجم اسم الجمعيةم
المجتمع 

النسبة حجم 



1981

العينةاألصلي

14750اجلمعية املصرية لرعاية الصم وضعاف السمع بالقاهرة1

11545.45مجعية التأهيل االجتماعي للمعوقني ببورسعيد2

13753.84املستقبل للمعوقني باإلسكندريةمجعية 3

16956.25مجعية املركز النموذجي لرعاية وتأهيل املكفوفني بالقاهرة4

12650مجعية النور واألمل ببور سعيد5

11545.45.مجعية النور واألمل لرعاية الكفيفات بطنطا6

12758.33مجعية التثقيف الفكري ببور سعيد7

9555.55عية احلق يف احلياة بالقاهرةمج8

12866.66مجعية الرعاية املتكاملة بأسيوط9

11654.54مجعية تنمية ا3تمع احمللي ببنها10

10550مجعية التأهيل االجتماعي للمعوقني بالزقازيق11

9666.66مجعية النور واألمل ببين سويف12

7654.28ا3موعا3موع

% 54يالحـــظ مـــن اجلـــدول الســـابق ارتفـــاع نســـبة العينـــة مـــن ا3تمـــع األصـــلي حيـــث أ�ـــا أكثـــر مـــن  
.وبذلك يرى الباحث أ�ا متثل ا3تمع األصلي متثيال صادقا 

 
 -:االستبيان صحيفتي تطبيق لنتائج اإلحصائية املعاجلة :ثالثاً  

- :طوات التاليةمرت املعاجلة اإلحصائية لنتائج تطبيق صحفييت االستبيان باخل 

 –يتحقـق (حساب تكرارات استجابة أفراد العينة لكل عبارة حتت كل بديل من بدائل اإلجابة وهي  -1
 .للبعض اآلخر) غري موافق –غري متأكد  –موافق (لبعض العبارات و ) ال يتحقق –غري متأكد 

 :إعطاء موازين رقمية لكل بديل من بدائل االستجابة على النحو التايل -2

 )  1= ، ال يتحقق  2= ، غري متأكد  3= يتحقق (  



1991

 ).1=، غري موافق  2= ، غري متأكد  3= موافق ( أو  

ضرب تكرارات كل عبارة يف امليزان الرقمي لبديل االستجابة مث مجع حواصـل الضـرب للحصـول علـى  -3
 .درجة االستجابة الكلية لكل عبارة

عبــارة ، وذلــك بقســمة درجــة االســتجابة الكليــة لكــل احلصــول علــى نســبة متوســط االســتجابة لكــل  -4
 ) .3(عبارة على عدد أفراد العينة مضروباً يف أعلى وزن رقمي لالستجابة وهو 

 الدرجة الكلية للعبارة       
 ـــــــــــ= نسبة متوسط االستجابة  

  3× عدد أفراد العينة                                  
 :متوسط درجة املوافقة على كل عبارة من عبارات صحفييت االستبيان من املعادلة التاليةاحلصول على نسبة  -5

 أقل  درجة موافقة على العبارة –أكرب درجة موافقة على العبارة          
 ــــــــــــــــــــــــــــ  = نسبة متوسط درجة املوافقة 

 عدد االختيارات                                                        

     3+1       2      
 0.67= ـــ = ــــ =      
     3       3 

  )1(: حساب اخلطأ املعياري ملتوسط درجة املوافقة على كل عبارة من عبارات صحفييت االستبيان من املعادلة التالية  -6
        

 )  =       م . خ ( اخلطأ املعياري 

           

 0.76= نسبة متوسط درجة املوافقة على العبارة = أ حيث  

 0.33=  0.67 – 1= أ  – 1= ب  

 .عدد أفراد العينة= ن   

ـــه حـــول  -7 تعيـــني حـــدود الثقـــة الـــيت حتصـــر املـــدى الـــذي حيـــدد وجـــود متوســـطات جمموعـــات األفـــراد في
  )2(:قانون التايل ، ومت حساب حدود الثقة من ال) نسبة متوسط درجة املوافقة ( املتوسط احلقيقي 

وذلــــك عنــــد  1.96× اخلطــــأ املعيــــاري  +  0.67= حــــدود  الثقــــة لنســــبة متوســــط االســــتجابة  
 . 0.95درجة ثقة 

                                          
.431، ص مرجع سابق فؤاد البهي السيد ،11

 .426، ص  مرجع سابقفؤاد البهي السيد ، ) 2(

ب× أ 
ن



2002

وراعــى الباحــث عنــد التحليــل اإلحصــائي وحســاب حــدود الثقــة وحتليــل النتــائج الــيت مت التوصــل  
 :إليها ما يلي

 0.67( بعـض عبـارات صـحيفيت االسـتبيان بـني  إذا احنصرت نسـبة متوسـط اسـتجابة أفـراد العينـة حنـو -أ
تعتــرب اســتجابات أفــراد العينــة )  1.96× اخلطــأ املعيــاري  – 67( ـــ )  1.96× اخلطــأ املعيــاري + 

 ).غري واضحة ( حنو هذه العبارات غري دالة إحصائياً 
تعترب )  1.96× اخلطأ املعياري +  0.67( إذا كانت  نسبة متوسط االستجابة ألفراد العينة أكرب من أو تساوي احلد األعلى  -ب

 ).عدم املوافقة ( استجابات أفراد العينة تتجه حنو عدم التحقق 

وتم حساب حدود الثقة وفقاً للمعالجة اإلحصائية السابقة لعينة البحث وذلك علـى النحـو  
- :التالي

ات ريــاض األطفــال املعــوقني بالنســبة لصــحيفة االســتبيان األوىل والــيت مت تطبيقهــا علــى إداريــات ومعلمــ -أ
 :فقد مت حساب حدود الثقة لـها كما يلي 102=واليت كان عدد أفراد العينة ن

         0.67  ×0.33       0.2211 
 0.047=  ـــــ= ـــــــــ )  = م . خ( اخلطأ املعياري 

         102       102  
- :حدود الثقة لنسبة متوسط االستجابة كما يلي 

 0.76) =  1.96× و 047+ (  0.67= األعلى احلد  

 0.58) =  1.96×  0.47(  – 0.67= احلد األدىن  

وبـــذلك تكـــون حـــدود الثقـــة يف اســـتجابات أفـــراد العينـــة مـــن إداريـــات ومعلمـــات ريـــاض األطفـــال  
 ). 0.58،  0.76( املعوقني هي 

جملـس إدارة اجلمعيـات والعـاملني Gـا بالنسبة لصحيفة االستبيان الثانية واليت مت تطبيقهـا علـى أعضـاء  -ب
 :فقد مت حساب حدود الثقة لـها كما يلي 76= واليت كان عدد أفراد عينتها ن 

 
           0.67  ×0.33            0.2211       

 0.054= ـــــ  =       ـــــــ    )  =       م . خ( اخلطأ املعياري 
                                        76                         76 

 :حدود الثقة لنسبة متوسط االستجابة كما يلي 

 ،78) = 1.96× 0.54+ (  0.67= احلد األعلى 

 و56) = 1.96× و 054(  – 0.67= احلد األدىن 



2012

وبذلك تكون حدود الثقة يف استجابات أفراد العينة من أعضاء جملس إدارة اجلمعيـات والعـاملني  
G 0.56،  0.78(ا هي .( 
 

 -:وتفسريها امليدانية الدراسة نتائج حتليل : رابعاً  
قــــام الباحــــث بتحليــــل نتــــائج الدراســــة امليدانيــــة وتفســــريها يف ضــــوء اإلطــــار النظــــري والدراســــات  

- :السابقة وذلك على النحو التايل

 -:دور رياض األطفال المعوقين التابعة للجمعيات األهلية في تربية الطفل المعوق: المحور األول 
مشــل هــذا احملــور ثــالث عشــرة عبــارة ، ويعــرض اجلــدول التــايل نســبة متوســط اســتجابة أفــراد العينــة  
.ن هذه العباراتلكل عبارة م) من إداريات ومعلمات رياض األطفال املعوقني(

 

 

 

 

 )1(جدول 
 يبين استجابات أفراد العينة حول دور رياض األطفال المعوقين 

 .التابعة للجمعيات األهلية في تربية األطفال المعوقين

متوسط 
االستجابة العبارة

رقم 
العبارة

0.83 ..... ) الصرب  –األمانة  –الصدق ( إكساب الطفل قيماً دينية مثل  1
0.80 .ب الطفل على السلوك املقبول أخالقياً تدري 2
0.85 .تدريب الطفل على األوضاع واحلركات املختلفة اليت تساعده على التكيف مع بيئته 3
0.55 .العمل على املشاركة اإلجيابية للطفل يف األنشطة الرياضية املناسبة إلعاقته 4
0.51 .لـه مع اآلخرين بكفاءة  تدريب الطفل على استخدام وسيلة التواصل املناسبة 5
0.53 .تدريب الطفل على القيام ببعض املهام واألدوار يف املواقف االجتماعية بطريقة مناسبة 6
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0.71 .0إزالة شعور الطفل بالعزلة واالنطواء 7
0.49 .تشجيع الطفل على تبين مشاعر إجيابيا حنو إعاقته 8
0.70 ) .تماد على نفسه االع( تدريب الطفل على االستقاللية  9
0.75 .الكشف عن ميول الطفل اإلجيابية وتنميتها 10
0.87 )……تناول الطعام –ارتداء املالبس ( تدريب الطفل على بعض مهارات العناية بذاته  11
0.40 .Uيئة الطفل الكتساب مهارات القراءة والكتابة بالطرق املناسبة إلعاقته 12
0.48 .فاهيم احلسابية بالطرق املناسبة إلعاقتهإكساب الطفل بعض امل 13

دور ريــاض األطفــال املعــوقني " تشــري نتــائج اجلــدول الســابق واملتعلقــة مبــدى حتقــق عبــارات حمــور  
أن اسـتجابات أفـراد العينـة غطـت املواقـف الثالثـة الـيت " التابعة للجمعيـات األهليـة يف تربيـة الطفـل املعـوق 

عاكســة بــذلك رؤى أفــراد العينــة حــول ) ال تتحقــق  –ال أدري  –تتحقــق (  تعــرب عنهــا البــدائل املطروحــة
- :دور رياض األطفال املعوقني التابعة للجمعيات األهلية يف تربية الطفل املعوق على النحو التايل

- :عبارات تتحقق -أ
 إداريـــــات( أوضـــــحت نتـــــائج التطبيـــــق امليـــــداين لصـــــحيفة االســـــتبيان األوىل أن أفـــــراد العينـــــة مـــــن  

يرون أن أربع عبارات من بني ثالثة عشر عبـارة متثـل حمـور دور ريـاض ) ومعلمات رياض األطفال املعوقني 
األطفال املعوقني التابعة للجمعيات األهلية يف تربية الطفل املعـوق هـي الـيت تتحقـق بالفعـل كجـزء مـن دور 

 :لنتيجةاجلمعيات األهلية يف تربية الطفل املعوق ويوضح اجلدول التايل هذه ا

 

 

 )2(جدول 
 العبارات التي تتحقق من وجهة نظر  عينة البحث من 

 ).إداريات ومعلمات رياض األطفال المعوقين ( 

متوسط 
االستجابة

العبارة رقم 
العبارة

0.87 ..).تناول الطعام  –ارتداء املالبس ( تدريب الطفل على بعض مهارات العناية بذاته  11
0.85 .ألوضاع واحلركات املختلفة اليت تساعده على التكيف مع بيئتهتدريب الطفل على ا 3
0.83 ..... ).الصرب  –الصدق  –األمانة ( إكساب الطفل قيماً دينية مثل  1
0.80 .تدريب الطفل على السلوك املقبول أخالقياً  2
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يعـين أن عينـة  وهذا)  0.87( قد حازت على نسبة ) 11(يالحظ من اجلدول السابق أن العبارة رقم  -
البحث ترى أن لرياض األطفـال املعـوقني دور يف تـدريب الطفـل علـى بعـض مهـارات العنايـة بذاتـه كارتـداء 

إال أن الباحــث يــرى مــن خــالل زياراتــه . مالبســه أو تنــاول الطعــام و الشــراب إىل غــري ذلــك مــن املهــارات 
ــاً مــا تكــون  امليدانيــة ، أن تــدريب الطفــل علــى هــذه املهــارات يــتم بطريقــة غــري خمطــط لـــها حيــث أ�ــا غالب

وليــدة املوقــف ولــيس مــن خــالل أنشــطة يوميــة منتظمــة تشــتمل علــى جلســات تدريبيــة خاصــة لتنميــة هــذه 
 .املهارات

وهــذا يعــين أن عينــة البحــث تــرى أن تــدريب )  0.85( فقــد حــازت علــى نســبة ) 3(أمــا العبــارة رقــم  -
تســاعده علــى التكيــف مــع بيئتــه هــو أحــد األدوار الــيت تقــوم  الطفــل علــى األوضــاع واحلركــات املختلفــة الــيت

Gا رياض األطفـال املعـوقني يف تربيـة الطفـل املعـوق حيـث تعمـل املعلمـة علـى تـدريب الطفـل املعـوق بصـفة 
عامة واملعوق بصرياً بصفة خاصة على إتقـان مهـارة املشـي واالنتقـال مـن مكـان إىل آخـر يف سـهولة ويسـر 

 .جللوس والقيام بطريقة صحيحة مما يساعد الطفل على التكيف مع بيئتهوكذلك تدريبه على ا

وهـــذا يشـــري إىل أن عينـــة البحــث تـــرى أن لريـــاض األطفـــال )  0.83( بنســبة ) 1(مث تــأيت العبـــارة رقـــم  -
إال أنـه يف الغالـب مـا ... ) الصـرب  –األمانة  –الصدق ( املعوقني دور يف إكساب الطفل قيماً دينية مثل 

إكساب األطفال هذه القيم من خالل سرد القصص لألطفال املعوقني بصرياً أو عقلياً ومـن خـالل يكون 
استخدام اإلشارة لألطفال املعوقني مسعياً بينما نادراً مـا يسـتخدم مسـرح العـرائس أو الفيـديو أو غريمهـا مـن 

يــة املعلمــة للقيــام الوســائل إلكســاب األطفــال هــذه القــيم ، ويرجــع ذلــك لضــعف االمكانــات أو لعــدم كفا
 .بذلك

وهــذا يعــين أن عينــة البحــث تــرى أن  تــدريب )  0.80(فقــد حصــلت علــى نســبة ) 2(أمــا العبــارة رقــم  -
الطفل على السلوك املقبول أخالقياً هو أحد األدوار اليت تقوم Gا رياض األطفـال املعـوقني يف تربيـة الطفـل 

ط ســلوك األطفــال ممــا جيعلـــها تضــع ضــوابط حمــددة املعــوق ويعــزي الباحــث ذلــك إىل رغبــة املعلمــة يف ضــب
لـــذلك مثـــل عـــدم الســـماح للطفـــل باالنتقـــال مـــن مكانـــه إال بـــإذن منهـــا والســـعي حنـــو تعـــديل الســـلوك غـــري 
املرغــوب فيــه مــن الطفــل ، إال أنــه لــوحظ أن بعــض املعلمــات ميارســن بعــض القيــود  علــى تصــرفات الطفــل 

هن بالضـغوط النفسـية الناجتـة عـن اإلعاقـة والـيت رمبـا تكـون Gدف ضـبط سـلوكه ، ممـا يـدل علـى عـدم درايـت
 .الدافع وراء هذا النمط  من السلوك

- :عبارات ال تتحقق -ب
إداريــات ومعلمــات ريــاض ( أوضــحت نتــائج التطبيــق امليــداين ألداة البحــث أن عينــة البحــث مــن  

ور دور رياض األطفـال املعـوقني ترى أن ست عبارات من بني ثالثة عشر عبارة متثل حم) األطفال املعوقني 
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التابعـــة للجمعيـــات األهليـــة يف تربيـــة الطفـــل املعـــوق ال تتحقـــق وفيمـــا يلـــي عـــرض هـــذه النتيجـــة مـــع تفســـري 
- :ذلك

 )3(جدول 
 العبارات التي ال تتحقق من وجهة نظر عينة البحث من 

 ).إداريات ومعلمات رياض األطفال المعوقين ( 

متوسط 
االستجابة العبارة

 رقم
العبارة

0.55 .العمل على املشاركة اإلجيابية للطفل يف األنشطة الرياضية املناسبة إلعاقته 4
0.53 .تدريب الطفل على القيام ببعض املهام واألدوار يف املواقف االجتماعية بطريقة سليمة 6
0.51 .تدريب الطفل على استخدام وسيلة التواصل املناسبة لـه مع اآلخرين بكفاءة 5
0.49 .تشجيع الطفل على تبين مشاعر إجيابية حنو إعاقته 8
0.48 .إكساب الطفل بعض املفاهيم احلسابية بالطرق املناسبة إلعاقته 13
0.40 .Uيئة الطفل الكتساب مهارات القراءة والكتابة بالطرق املناسبة إلعاقته 12

وهـذا يعـين )  0.55( لـى نسـبة قـدرها قـد حصـلت ع) 4(ويالحظ من اجلدول السابق أن العبارة رقم  -
أن عينة البحث تـرى أن ريـاض األطفـال املعـوقني ال تقـوم بـدورها يف العمـل علـى املشـاركة اإلجيابيـة للطفـل 
يف األنشــطة الرياضــية املناســبة إلعاقتــه ويعــزي الباحــث ذلــك إىل أن مــنهج الروضــة ال يراعــي وضــع بــرامج 

ـــايل علـــى لألنشـــطة الرياضـــية والـــيت يـــتم مـــن خاللــــ ـــة القـــدرات البدنيـــة للطفـــل املعـــوق ممـــا يـــؤثر بالت ها تنمي
 .اكتساب الطفل للمهارات احلركية الالزمة لـه

وهـــذا يشـــري إىل أن عينـــة البحـــث تـــرى أن )  0.53( فقـــد حصـــلت علـــى نســـبة ) 6(أمـــا العبـــارة رقـــم  -
دوار يف املواقـف االجتماعيـة رياض األطفال املعـوقني ال تقـوم بتـدريب الطفـل علـى القيـام بـبعض املهـام واأل

بطريقـــة مناســـبة ، ويعـــزي الباحـــث ذلـــك إىل قلـــة اهتمـــام الروضـــة بتـــوفري األنشـــطة االجتماعيـــة الـــيت ميكـــن 
ـــان مشـــاركة الطفـــل يف تلـــك األنشـــطة واملواقـــف قـــد يعرضـــه لالســـتهزاء  للطفـــل املشـــاركة فيهـــا العتقادهـــا ب

ويرى الباحـث أن ذلـك قـد يـؤدي إىل ضـعف قـدرة  والسخرية من اآلخرين لعدم قدرته على النجاح فيها ،
الطفــل املعــوق علــى إتقــان املهــارات االجتماعيــة وحيــد مــن فــرص تفاعلـــه أو اخنراطــه يف عالقــات اجتماعيــة 
ــــة واالحنرافــــات الســــلوكية ممــــا يعــــين  ــــة االجتماعي ـــــه أكثــــر عرضــــة للعزل ــــه وجيعل ــــة احمليطــــة ب ناجحــــة مــــع البيئ
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دراســة أمــريه طــه (  املراحــل العمريــة الالحقــة ، وذلــك مــا تؤكــده احتمــاالت حــدوث مشــكالت تكيفيــة يف
 )1(. )م 2001خبش 

ويــــدل ذلــــك علــــى أن أفــــراد العينــــة يــــرون أن ريــــاض ) 0.51(علــــى نســــبة ) 5(وحصــــلت العبــــارة رقــــم  -
األطفال املعوقني ال تدرب الطفل على استخدام وسيلة التواصل املناسبة لـه مـع اآلخـرين بكفـاءة ، ويعـزي 

باحــث ذلــك إىل ضــعف تأهيــل معلمــات الروضــة وقلــة خــربUن يف هــذا ا3ــال فعلــى ســبيل املثــال يتطلــب ال
، تأهيـــل )كأســـلوب مـــن أســـاليب التواصـــل املناســـبة لــــه ( تـــدريب الطفـــل املعـــوق مسعيـــاً علـــى لغـــة اإلشـــارة 

�ـن مـن غـري أكادميي مناسب وخـربة كافيـة وذلـك مـا تفتقـد إليـه معلمـات ريـاض األطفـال املعـوقني حيـث أ
خرجيـــات الكليـــات املتخصصـــة كمـــا أن الكثـــريات مـــنهن مل حيصـــلن علـــى دورات تدريبيـــة يف هـــذا ا3ـــال ، 

 .وذلك ما أكده حتليل البيانات األساسية لعينة البحث

ويشــر ذلــك إىل أن عينـة البحــث تــرى )  0.49( فقــد حصــلت علـى نســبة قـدرها ) 8(أمـا العبــارة رقـم  -
قني ال تشــجع الطفــل علــى تبــين مشــاعر إجيابيــة حنــو إعاقتــه ممــا قــد يــؤدي إىل عــدم أن ريــاض األطفــال املعــو 

تقبـل الطفــل لذاتـه حيــث ال تراعــي معلمـة الروضــة تشـجيع الطفــل علــى التعبـري عــن مشـاعره حنــو إعاقتــه أو 
مســاعدته علــى تفهــم نفســه وإدراك إعاقتــه وتقبــل هــذه اإلعاقــة ممــا يزيــد مــن خماوفــه حنوهــا ويــؤدي بــه ذلــك 

 .ىل العزلة و االنطواءإ

وهـــذا )  0.40( بنســـبة قـــدرها ) 12(، مث العبـــارة رقـــم )  0.48( بنســـبة ) 13(و تـــأيت العبـــارة رقـــم  -
ــــه  يشــــري علــــى أن ريــــاض األطفــــال املعــــوقني ال تراعــــي إكســــاب الطفــــل بعــــض املفــــاهيم احلســــابية أو Uيئت

عـــزي الباحـــث ذلـــك إىل ضـــعف التأهيـــل الكتســـاب مهـــارات القـــراءة والكتابـــة بـــالطرق املناســـبة إلعاقتـــه وي
األكادميي ملعلمات الروضة إىل جانب عدم اهتمام منهج الروضة بإكسـاب الطفـل هـذه املفـاهيم أو Uيئتـه 

 .الكتساب تلك املهارات

 :عبارات غير دالة إحصائيا -ج 
إداريــــات ( فيمــــا يلــــي عــــرض العبــــارات غــــري الدالــــة إحصــــائياً مــــن وجهــــة نظــــر أفــــراد العينــــة مــــن  

 )ومعلمات رياض األطفال املعوقني 

 )4(جدول 
 عبارات غير دالة إحصائياً من وجهة نظر عينة البحث

متوسط  العبارة رقم 

                                          
 .219، ص  مرجع سابق أمريه طه خبش  ،) 1(
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االستجابة العبارة
0.75 .الكشف عن ميول الطفل اإلجيابية وتنميتها 10
0.70 ) االعتماد على نفسه ( تدريب الطفل على االستقاللية  9

)  0.58  – 0.76( ح أن عبـارتني قـد وقعـن يف املـدى غـري الـدال إحصـائياً من اجلـدول السـابق يتضـ -
وهــــي نســـبة عاليــــة إال أ�ــــا دون الداللــــة ) 0.75(علـــى نســــبة قــــدرها ) 10( حيـــث حــــازت العبــــارة رقــــم 

ويشـــري ذلـــك إىل أن عينـــة البحـــث غـــري متأكـــدة مـــن قيـــام ريـــاض األطفـــال ) 0.76(اإلحصـــائية املطلوبـــة 
الكشف عن ميول األطفال اإلجيابية والعمل على تنميتها ويعـزي الباحـث ذلـك إىل أن املعوقني بدورها يف 

عينــة البحــث تركــز علــى املشــكالت الناجتــة عــن اإلعاقــة أكثــر مــن تركيزهــا علــى جوانــب القــوة يف شخصــية 
 .الطفل

 وهـي بــذلك غــري دالــة إحصــائياً ويرجــع ذلــك)  0.70( فقــد حصــلت علــى نســبة ) 9(أمـا العبــارة رقــم  -
( إىل عدم تأكد عينة البحث من قيام رياض األطفال املعوقني بدورها يف تـدريب الطفـل علـى االسـتقاللية 

مــن أن تــدريب الطفــل علــى االســتقاللية وتشــجيع حماوالتــه  علــى الــرغممــن عدمــه ) االعتمــاد علــى نفســه 
 .يف تدعيم ثقته يف نفسه لتجريب خربات جديدة واستثمار محاسه للتعلم واملشاركة اإلجيابية لـه أثر كبري

دور الجمعيات األهلية في تـوفير االمكانـات البشـرية الالزمـة لتربيـة الطفـل المعـوق : المحور الثاني 
- :برياض األطفال التابعة لـها

ويشــمل هـــذا احملـــور إحــدى عشـــرة عبـــارة ، ويعــرض اجلـــدول التـــايل نســبة متوســـط اســـتجابة عينـــة  
 :لكل عبارة من هذه العبارات) األطفال  املعوقني  إداريات ومعلمات رياض( البحث من 

 

 
 )5(جدول 

يبين استجابات عينة البحث حول دور الجمعيات األهلية في توفير االمكانات البشرية الالزمة 
 .لتربية الطفل المعوق برياض األطفال التابعة لـها

متوسط 
االستجابة العبارة

رقم 
العبارة

0.45 .يف الرتبية اخلاصة لتطوير برامج أنشطة الروضةتستعني اجلمعية خبرباء  1
0.74 .توفر اجلمعية للروضة إدارة تتمتع بتأهيل أكادميي وخربات مناسبة  2
0.80 .تستجيب اجلمعية للمشكالت اليت تعرتض إدارة الروضة وحتاول حلـها 3
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0.92 .تتابع اجلمعية  مدى أداء إدارة الروضة ملهامها 4
0.77 .معية إدارة الروضة على تطوير نفسهاتشجع اجل 5
0.55 .حتدد اجلمعية معايري دقيقة الختيار معلمات الروضة 6
0.79 .تستجيب اجلمعية للمشكالت اليت تعرتض معلمات الروضة وحتاول حلـها 7
0.54 .توفر اجلمعية التوجيه واإلشراف الرتبوي الذي ينهض مبستوى معلمات الروضة 8
0.51 .معية دورات تدريبية ملعلمات الروضة بصفة مستمرةتنظم اجل 9

0.52
 –أخصــــائي نفســــي ( تــــوفر اجلمعيــــة للروضــــة فريــــق عمــــل مــــن املتخصصــــني يف الرتبيــــة اخلاصــــة 

.... )طبيب  –أخصائي اجتماعي  10

0.65 توفري اجلمعية للعاملني بالروضة جو تعاوين يساعد على العمل 11

دور اجلمعيــات األهليــة يف ( ق واملتعلقــة مبــدى حتقــق عبــارات حمــور أوضــحت نتــائج اجلــدول الســاب 
أن اســتجابات أفــراد ) تــوفري االمكانــات البشــرية الالزمــة لرتبيــة الطفــل املعــوق بريــاض األطفــال التابعــة لـــها 

عاكســة بــذلك رأي أفــراد العينــة حــول ) ال تتحقــق  –ال ادري  –يتحقــق ( العينــة غطــت املواقــف الثالثــة 
معيـــات األهليـــة يف تـــوفري االمكانـــات البشـــرية الالزمـــة لريـــاض األطفـــال املعـــوقني التابعـــة لــــها علـــى دور اجل

 :النحو التايل

 :عبارات تتحقق -أ
إداريــات ومعلمــات ريــاض ( أوضــحت نتــائج التطبيــق امليــداين ألداة البحــث أن عينــة البحــث مــن  

ة عبارة متثـل حمـور دور اجلمعيـات األهليـة يف يرون أن أربع عبارات من بني إحدى عشر ) األطفال املعوقني 
توفري االمكانات البشرية الالزمـة لرتبيـة الطفـل املعـوق بريـاض األطفـال التابعـة لــها هـي الـيت تتحقـق بالفعـل  

- :كجزء من دور اجلمعيات األهلية يف تربية الطفل املعوق على النحو التايل

 

 )6(جدول 
 نة البحث من  العبارات التي تتحقق من وجهة نظر عي

 .إداريات ومعلمات رياض األطفال المعوقين

متوسط 
االستجابة

العبارة رقم 
العبارة

0.92 .تتابع  اجلمعية مدى أداء إدارة الروضة ملهامها 4

0.80 .تستجيب اجلمعية للمشكالت اليت تعرتض إدارة الروضة وحتاول حلـها 3

0.79 .لمات الروضة وحتاول حلـهاتستجيب اجلمعية للمشكالت اليت تعرتض مع 7
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0.77 .تشجع اجلمعية إدارة الروضة على تطوير نفسها 5

- :يالحظ من اجلدول السابق ما يلي 

وهــذا يعــين أن عينــة البحــث تــرى أن اجلمعيــات ) 0.92(علــى نســبة قــدرها )  4(حــازت العبــارة رقــم  -
يعـزي الباحـث ذلـك إىل اعتقـاد عينـة البحـث أن األهلية تقوم بدورها يف متابعة أداء إدارة الروضة ملهامهـا و 

املهام اليت ينبغي أن تقوم Gا إدارة الروضة تقتصـر علـى النـواحي اإلداريـة كضـبط مواعيـد حضـور وانصـراف 
العــاملني وكتابــة املالحظــات والتقــارير ورفعهــا إىل جملــس إدارة اجلمعيــة إىل غــري ذلــك مــن النــواحي اإلداريــة 

ة إدارة الروضــة ، إال أن هنــاك نــواحي أخــرى تقــل  عــن النــواحي اإلداريــة يف متابعــة الــيت تتــابع فيهــا اجلمعيــ
 .إدارة اجلمعية لـها كالنواحي الرتبوية والتعليمية

وهــذا يشــري إىل أن )  0.79( بنســبة ) 7(والعبــارة رقــم )  0.80( بنســبة ) 3(مث حتققــت العبــارة رقــم  -
ت الــيت تعــرتض إدارة ومعلمــات الروضــة وحتــاول حلـــها عينيــة البحــث تــرى أن اجلمعيــة تســتجيب للمشــكال

ويرجع ذلك إىل رغبة إدارة اجلمعية يف ضبط نظام العمل بالروضة واحلـد مـن املشـكالت الـيت تعـوق العمـل 
 .Gا باعتبارها من أهم أنشطتها

ن ويشــري ذلــك إىل أن عينــة  البحــث تــرى أ)  0.77( قــد حتققــت بنســبة قــدرها ) 5(أمــا العبــارة رقــم  -
اجلمعيات األهلية تقوم بدورها يف تشـجيع إدارات ريـاض األطفـال املعـوقني التابعـة لــها علـى تطـوير نفسـها 
ويرجــع ذلـــك إىل اعتقـــاد أفـــراد العينــة بـــأن جوانـــب التطـــوير تقتصـــر علــى النـــواحي اإلداريـــة ، مـــع أن هنـــاك 

ة ، وذلـك مـا حتتـاج إليـه ريـاض نواحي أخرى للتطوير تتضـمن األخـذ باالجتاهـات احلديثـة يف الرتبيـة اخلاصـ
 .األطفال املعوقني

 :عبارات ال تتحقق -ب
إداريــات ومعلمــات ريــاض ( أوضــحت نتــائج التطبيــق امليــداين ألداة البحــث أن عينــة البحــث مــن  

تــرى أن مخــس عبــارات مــن بــني إحــدى عشــرة عبــارة متثــل حمــور دور اجلمعيــات األهليــة ) األطفــال املعــوقني 
ت البشرية الالزمة لرتبيـة الطفـل املعـوق بريـاض األطفـال التابعـة لــها ال تتحقـق وفيمـا يلـي يف توفري االمكانا

 .عرض هذه النتيجة مع تفسري ذلك

 ) 7(جدول 
 العبارات التي ال تتحقق من وجهة نظر عينة البحث من  

 .إداريات ومعلمات رياض األطفال المعوقين

متوسط 
االستجابة

العبارة رقم 
ةالعبارة
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0.55 .حتدد اجلمعية معايري دقيقة الختيار معلمات الروضة 6
0.54 .توفر اجلمعية التوجيه واإلشراف الرتبوي الذي ينهض مبستوى معلمات الروضة 8

0.52
أخصـائي  –أخصـائي نفسـي ( توفر اجلمعية للروضة فريق من املتخصصـني يف الرتبيـة اخلاصـة 

..... )طبيب  –اجتماعي  11

0.51 .ية دورات تدريبية ملعلمات الروضة بصفة مستمرةتنظم اجلمع 9
0.54 .تستعني اجلمعية خبرباء يف الرتبية اخلاصة لتطوير برامج أنشطة الروضة 1

 :يالحظ من اجلدول السابق ما يلي 

ـــــارة رقـــــم  - ـــــة البحـــــث تـــــرى أن )  0.55( علـــــى نســـــبة قـــــدرها )  6(حصـــــلت العب وهـــــذا يعـــــين  أن عين
ري دقيقة الختيار معلمات الروضة ويعزي الباحث ذلـك إىل قلـة تـوافر املتخصصـني اجلمعيات ال حتدد معاي

يف تربية الطفل املعوق مبرحلة رياض األطفـال ، ممـا يسـمح للعديـد مـن التخصصـات بالعمـل يف هـذا ا3ـال 
ويؤكــد ذلــك تبــاين مــؤهالت معلمــات ريــاض األطفــال املعــوقني مــا بــني متوســطة وفــوق متوســطة وعليــا مــع 

ن ختصصــــاUم هــــذا باإلضــــافة إىل أن ضــــعف املــــوارد املاليــــة لــــبعض اجلمعيــــات وبالتــــايل ضــــعف أجــــور تبــــاي
العــاملني Gـــا جيعلـــها مضـــطرة إىل قبــول معلمـــات دون املســـتوى املطلــوب للعمـــل بريــاض األطفـــال املعـــوقني 

 .التابعة لـها

أن عينـة البحـث تـرى أن  وهـذا يشـري إىل) 0.54( فقد حصلت على نسبة قدرها ) 8(أما العبارة رقم  -
اجلمعيــات األهليـــة ال تـــوفر التوجيـــه واإلشـــراف الرتبـــوي الــذي يـــنهض مبســـتوى معلمـــات الروضـــة ، ويرجـــع 
ذلك إىل ضعف إدراك إدارة اجلمعية األهلية ألمهية توفري مـوجهني ومشـرفني متخصصـني يف الرتبيـة اخلاصـة 

التعاون بني اجلمعيـات ووزارة الرتبيـة والتعلـيم والـيت ملتابعة وتطوير أداء معلمات الروضة هذا إىل جانب قلة 
ــــنهض مبســــتوى  ــــه واإلشــــراف الرتبــــوي املناســــب الــــذي ي ــــوفر لريــــاض األطفــــال املعــــوقني التوجي ميكــــن أن ت

 .املعلمات فيها

وهـذا يعـين أن عينـة البحـث  تـرى أن )  0.52( فقد حصلت على نسـبة قـدرها ) 11(أما العبارة رقم  -
 –أخصــــائي اجتمــــاعي ( ال تــــوفر للروضــــة فريــــق مــــن املتخصصــــني يف الرتبيــــة اخلاصــــة  اجلمعيــــات األهليــــة
ويرجــــع ذلــــك إىل ضــــعف االمكانــــات املاديــــة لـــــهذه اجلمعيــــات ، أمــــا ... ) طبيــــب  –أخصــــائي نفســــي 

اجلمعيات اليت اسـتطاعت أن تـوفر هـؤالء املتخصصـني كمتطـوعني فيهـا ، فقـد لـوحظ أ�ـم ال يعملـون معـا  
لباحــث ذلــك إىل نقــص التــدريب علــى التكامــل والعمــل اجلمــاعي وغلبــة التحيــزات املهنيــة كفريــق ويعــزي ا

لكــل ختصــص علــى حســاب بقيــة التخصصــات ، وافتقــاد املرونــة الكافيــة وســيادة الطــابع الفــردي التنافســي 
 .على حساب الطابع اجلماعي والتكاملي
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ذا يعــين أن عينــة البحــث تــرى أن وهــ)  0.51( فقــد حصــلت علــى نســبة قــدرها ) 9(أمــا العبــارة رقــم  -
اجلمعيات األهلية ال تقوم بتنظيم دورات تدريبية ملعلمات الروضة بصفة مستمرة ويعزي الباحـث ذلـك إىل 

ـــة ملعلمـــات الروضـــة  ـــة عقـــد دورات تدريبي مـــن أن تـــدريب معلمـــات  علـــى الـــرغمعـــدم إدراك اجلمعيـــة ألمهي
ويــــزودهن باملعلومــــات واملهــــارات للحصــــول علــــى  األطفــــال املعــــوقني يســــد الــــنقص أو القصــــور يف أدائهــــن

مستويات الكفاءة املطلوبة للعمل مـع هـذه الفئـة مـن األطفـال هـذا باإلضـافة إىل أن تـدريبهن أثنـاء اخلدمـة 
تدريباً  سليماً من شأنه أن يفتح آفاقاً واسعة البتكـارهن وإبـداعهن يف وسـائل وطـرق التـدريس املسـتخدمة 

معلمات األطفال املعـوقني أثنـاء اخلدمـة يعـد أمـراً حتميـاً حـىت يصـبحن قـادرات  لألطفال ، لذا فإن تدريب
 .على استيعاب املستحدث يف هذا ا3ال وجيعلـهن أقدر على تعليم أطفالـهن

وهـــذا يشـــري إىل أن اجلمعيـــة ال تســـتعني )  0.45( بنســـبة عـــدم حتقـــق قـــدرها ) 1(مث تـــأيت العبـــارة رقـــم  -
لتطــوير بــرامج أنشــطة الروضــة ، ويرجــع ذلــك إىل قلــة التعــاون بــني هــذه اجلمعيــات  خبــرباء يف الرتبيــة اخلاصــة

واجلهات املتخصصة يف هذا ا3ال كوزارة الرتبية والتعليم وكليات الرتبية ومراكز البحـوث الرتبويـة لالسـتعانة 
ة حضــور هــؤالء Gــؤالء اخلــرباء ، هــذا باإلضــافة إىل عــدم وجــود بنــود يف ميزانيــة اجلمعيــة تســمح بــدفع تكلفــ

 .اخلرباء لتطوير برامج أنشطة الروضة

- :عبارات غير دالة إحصائيا -ج
إداريـــات ( فيمـــا يلـــي عـــرض العبـــارات غـــري الدالـــة إحصـــائيا مـــن وجهـــة نظـــر عينـــة البحـــث مـــن  

 ).ومعلمات رياض األطفال املعوقني 

 

 

 ) 8(جدول 
 .عبارات غير دالة إحصائياً من وجهة نظر عينة البحث

متوسط 
الستجابةا

العبارة رقم 
العبارة

0.74 .توفر اجلمعية للروضة إدارة تتمتع بتأهيل أكادميي وخربات مناسبة 2
0.65 .توفر اجلمعية للعاملني بالروضة جو تعاوين يساعد على العمل 11

) 0.58 – 0.76(يالحــظ مــن اجلــدول الســابق أن عبــارتني قــد وقعــن يف املــدى غــري الــدال إحصــائياً  - 
وهـــــي نســـــبة عاليـــــة إال أ�ـــــا دون الداللـــــة ) 0.74(علـــــى نســـــبة قـــــدرها ) 2(حـــــازت العبـــــارة رقـــــم  حيـــــث

ة ويشري ذلك إىل أن عينة البحث غـري متأكـدة مـن أن اجلمعيـة تـوفر للروضـة )  0.76(اإلحصائية املطلوبة 
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ال يرغـب  إدارة تتمتع بتأهيل أكادميي وخـربات مناسـبة مـن عدمـه ، ويرجـع ذلـك إىل أن بعـض أفـراد العينـة
يف اإلفصـــاح عــــن رأيــــه خبصــــوص إدارة الروضــــة ملالـــــها مـــن ســــلطة ، ولكــــن الباحــــث مــــن خــــالل مقابالتــــه 
الشخصــية ألفــراد العينــة وحتليلـــه للبيانــات األساســية توصــل إىل أن الكثــريات مــن مــديرات ريــاض األطفــال 

قــــدن للتأهيــــل األكــــادميي املعــــوقني لــــديهن خــــربات مناســــبة يف العمــــل مــــع األطفــــال املعــــوقني إال أ�ــــن يفت
 .املناسب

وهــي بـذلك تكــون غــري دالـة إحصــائياً ، ممــا )  0.65(فقــد حصــلت علـى نســبة ) 11(أمـا العبــارة رقـم  -
يشري إىل أن عينة البحث غري متأكدة من توفري اجلمعية للعاملني بالروضة جـو تعـاوين يسـاعد علـى العمـل 

نـة ألسـاليب العمـل التعـاوين والـيت تـتم مـن خـالل الـربط من عدمـه ، ويرجـع ذلـك إىل عـدم إدراك أفـراد العي
 .والتنسيق والتكامل وتبادل اخلربات واملعلومات بني العاملني بالروضة

دور الجمعيات األهلية في توفير اإلمكانات المادية المالئمة لتربية الطفـل المعـوق : المحور الثالث
- :برياض األطفال التابعة لـها

نيت عشرة عبارة ، ويعرض اجلدول التايل نسبة متوسط اسـتجابة عينـة البحـث يشمل هذا احملول اث 
 :لكل عبارة من هذه العبارات) إداريات ومعلمات رياض األطفال املعوقني ( من 

 

 

 

 

 

 )9(جدول 
 استجابات عينة البحث حول دور الجمعيات األهلية في توفير االمكانات المادية الالزمة 

 ياض األطفال التابعة لـهالتربية الطفل المعوق بر 

متوسط 
االستجابة

العبارة رقم 
العبارة

0.79 .ختتار اجلمعية للروضة موقع يسهل الوصول إليه 1
0.54 .توفر اجلمعية للروضة مساحة مناسبة لعدد األطفال املعوقني 2
0.53 .توفر اجلمعية للروضة أثاث يناسب األطفال املعوقني 3
0.50 .فق صحية كافية ومناسبة لألطفال املعوقنيتوفر اجلمعية مرا 4
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0.49 .توفر اجلمعية للروضة شروط السالمة العامة يف الغرف واملمرات  5
0.45 .توفر اجلمعية صيانة دورية ملباين الروضة ومرافقها 6
0.72 .توفر اجلمعية ملبىن الروضة تصميم وظيفي يساعد على حتقيق أهداف تربية الطفل املعوق 7
0.77 .توفر اجلمعية وسائل مواصالت مناسبة لنقل األطفال من وإىل الروضة 8
0.46 .توفر اجلمعية أجهزة تعويضية مناسبة لألطفال املعوقني بالروضة 9
0.61 .توفر اجلمعية وجبة غذائية مناسبة لألطفال املعوقني بالروضة 10
0.48 .نسجمة مع حاجات األطفال املعوقنيتعمل اجلمعية على أن تكون برامج أنشطة الروضة م 11
0.53 .توفر اجلمعية ما يلزم لتنفيذ برامج أنشطة الروضة بفاعلية 12

دور اجلمعيـات األهليـة يف تـوفري " تشري نتائج اجلدول السابق واملتعلقة مبـدى حتقـق عبـارات حمـور  
أن اســتجابات أفــراد العينــة " بعــة لـــها االمكانــات املاديــة الالزمــة لرتبيــة الطفــل املعــوق بريــاض األطفــال التا

عاكسـة بـذلك رؤى أفـراد العينـة حـول دور ) ال يتحقـق  –غري متأكد   –يتحقق( غطت املواقف الثالث 
اجلمعيـــات األهليـــة يف تـــوفري االمكانـــات املاديـــة الالزمـــة لريـــاض األطفـــال املعـــوقني التابعـــة لــــها علـــى النحـــو 

- :التايل

 :عبارات تتحقق -أ
إداريــات ومعلمــات ريــاض ( تــائج التطبيــق امليــداين ألداة البحــث أن عينــة البحــث مــن أوضــحت ن 

دور اجلمعيـات األهليـة يف " ترى أن عبارتني فقط مـن بـني أثنتـا عشـرة عبـارة متثـل حمـور ) األطفال املعوقني 
الـيت تتحقـق بالفعـل  هـي " توفري االمكانات املادية الالزمة لرتبية الطفل املعوق برياض األطفـال التابعـة لــها 

 .كجزء من دور اجلمعيات األهلية يف تربية الطفل املعوق ويوضح اجلدول التايل هذه النتيجة
 
 

 )10(جدول 
 العبارات التي تتحقق  من وجهة نظر عينة البحث

متوسط 
االستجابة

العبارة رقم 
العبارة

0.79 .ختتار اجلمعية للروضة موقع يسهل الوصول إليه 1-
0.77 .ر اجلمعية وسائل مواصالت مناسبة لنقل األطفال من وإىل الروضةتوف 8-

 :يالحظ  من اجلدول السابق ما يلي
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وهــذا يعــين أن عينــة البحـث تــرى أن اجلمعيــات األهليــة )  0.79( علــى نسـبة ) 1(حـازت العبــارة رقــم  -
ذلك إىل أن معظـم اجلمعيـات  توفر لرياض األطفال املعوقني التابعة لـها موقع يسهل الوصول إليه ، ويرجع

األهليــــة تقــــع يف وســــط التجمعــــات الســــكنية وغالبــــاً مــــا تكــــون علــــى شــــوارع رئيســــية ، وحيــــث أن ريــــاض 
األطفال املعوقني التابعة لـهذه اجلمعيات غالباً ما تكون جزء من مبناها أو يف مبىن قريـب منهـا لـذلك فـإن 

 .وسائل املواصالت تستطيع الوصول إليها بسهولة

وذلـك يعـين أن عينـة البحـث تـرى أن اجلمعيـات ) 0.77(فقد حصلت على نسبة ) 8(ما العبارة رقم أ -
مـــن ( األهليـــة تـــوفر وســـائل مواصـــالت مناســـبة لنقـــل األطفـــال مـــن وإىل الروضـــة ، إال أن الباحـــث توصـــل 

أســـرة  إىل أن اجلمعيـــات تتقاضـــى مقابـــل مـــن)  خـــالل مقابالتـــه مـــع بعـــض أوليـــاء أمـــور األطفـــال املعـــوقني 
الطفـــل املعـــوق نظـــري قيـــام وســـائل املواصـــالت التابعـــة لــــها بنقـــل الطفـــل مـــن وإىل الروضـــة ، كمـــا أن ســـائق 
احلافلة يرفض الدخول إىل بعض الشوارع الفرعية إلحضار بعض األطفـال ممـا دفـع بعـض أوليـاء األمـور إىل 

روضــة بســبب عــدم مقــدرUم إحضــار أطفالـــهم بأنفســهم ودفــع آخــرين إىل حرمــان أطفالـــهم مــن الــذهاب لل
 .على إحضار أطفالـهم إليها

 :عبارات ال تتحقق -ب
إداريــــات ( أوضــــحت نتــــائج التطبيــــق امليــــداين لصــــحيفة االســــتبيان األوىل أن عينــــة البحــــث مــــن  

ـــارات مـــن بـــني اثنـــيت عشـــرة عبـــارة متثـــل حمـــور دور ) ومعلمـــات ريـــاض األطفـــال املعـــوقني  تـــرى أن مثـــان عب
 تــوفري االمكانــات املاديــة الالزمــة لرتبيــة الطفــل املعــوق بريــاض األطفــال التابعــة لـــها ال اجلمعيــات األهليــة يف

- :تتحقق ، وفيما يلي عرض هذه النتيجة مع تفسري ذلك

 

 

 

 )11(جدول 
 .العبارات التي ال تتحقق من وجهة نظر البحث

متوسط 
االستجابة

العبارة رقم 
العبارة

0.54 .مناسبة لعدد األطفال املعوقنيتوفر اجلمعية للروضة مساحة  2-
0.53 .توفر اجلمعية للروضة أثاث يناسب األطفال املعوقني 3-
0.53 .توفر اجلمعية ما يلزم لتنفيذ برامج أنشطة الروضة بفاعلية 12-
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0.50 .توفر اجلمعية للروضة مرافق صحية كافية ومناسبة لألطفال املعوقني 4-
0.49 .لروضة شروط السالمة العامة يف الغرف واملمراتتوفر اجلمعية ألطفال ا 5-
0.48 .تعمل اجلمعية على أن تكون برامج أنشطة الروضة منسجمة مع حاجات األطفال املعوقني 11-
0.46 .توفر اجلمعية أجهزة تعويضية مناسبة لألطفال املعوقني بالروضة 9-
0.45 .هاتوفر اجلمعية صيانة دورية ملباين الروضة ومرافق 6-

- :يلي ما السابق اجلدول من يالحظ 

 تــوفر ال اجلمعيـة أن تــرى البحـث عينـة فــإن وبـذلك ) 0.45( قــدرها نسـبة علـى )2( رقــم العبـارة حصـلت -
 تـتالءم خارجيـة وسـاحات حديقـة تـوفر قلة إىل ذلك ويرجع ، املعوقني األطفال لعدد مناسبة مساحة للروضة

 بكـل ضـرورة األطفـال عـدد مـع تتالءم اليت  اخلارجية والساحات احلديقة أن حيث املعوقني األطفال عدد مع
 البيئـة عـن أمهيـة يقـل ال وجتهيزاUـا والسـاحات باحلديقـة واالهتمـام أطفـال روضة تكون ألن وأساس بل روضة

 .الروضة يف الداخلية

 النســبة بـنفس تحقـقت مل )12( رقـم العبـارة وكـذلك ) 0.53( بنسـبة تتحقـق ال فهـي )3( رقـم العبـارة أمـا -
 املعــوقني األطفــال يناســب أثــاث للروضــة تــوفر ال اجلمعيــة أن تــرى البحــث عينــة أن علــى يــدل وهــذا ، أيضــاً 

 يناسـب ال مـا غالبـاً  األثـاث أن حيـث ، بفاعليـة الروضة أنشطة برامج لتنفيذ يلزم ما توفر ال أ�ا إىل باإلضافة
 لـــهذه خصيصــاً  يصــمم مل األثــاث أن إىل ذلــك ويرجــع املعــوقني الروضــة أطفــال وقــدرات وخصــائص  أعمــار
 ومواصـفات أسـس يراعـوا حبيـث ا3ـال هـذا يف متخصصـني تصـنيعه علـى يشرف مل كما األطفال من الفئات
 أنشــطة بــرامج لتنفيــذ يلــزم مــا بتــوفري اجلمعيــة قيــام بعــدم يتعلــق فيمــا أمــا ، الطفــل إعاقــة ظــروف تتطلبهــا معينــة

 اجلمعيــة إدراك عــدم إىل باإلضــافة املاديــة االمكانــات تــوفر قلــة إىل ذلــك يعــزي حــثالبا فــإن بفاعليــة الروضــة
 مسـرحاً  املعـوقني األطفـال بريـاض يوجـد أن النـادر مـن أنـه الباحث الحظ قد املثال سبيل فعلى ، ذلك ألمهية

 يصـــالإل الـــهامة الوســائل مــن للبحــث النظــري اإلطــار مـــن اتضــح وكمــا املســرح أن مــن الــرغم علــى للعــرائس
 وأدوات خامـات الغالـب يف توجـد ال أنـه أيضـا لـوحظ كمـا ، املعـوقني األطفال إىل السارة واخلربات التجارب
 اخلـربة خـالل مـن أفضـل بصـورة يتعلمـون املعـوقني األطفـال أن مـن الـرغم علـى األنشـطة بـرامج لتنفيذ ووسائل
 .واألدوات باخلامات املباشرة

 أن تـــرى البحـــث عينـــة أن إىل يشـــري وذلـــك ) 0.50( قـــدرها حتقـــق عـــدم بنســـبة )4( رقـــم العبـــارة تـــأيت مث -
 مناسـبة غـري املرافـق هـذه أن يالحـظ حيـث ، املعـوقني لألطفـال ومناسـبة كافيـة صـحية مرافـق تـوفر ال اجلمعية

 هـذه أن إىل ذلـك ويرجـع إعـاقتهم وظـروف األطفـال قامـات مـع تتماشـى ال أ�ـا كمـا املعـوقني األطفال لعدد
 .املعوقني لألطفال خصيصاً  تصمم مل املرافق
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  العينــة أفــراد أن يوضــح وهــذا ) 0.49( قــدرها حتقــق عــدم نســبة علــى حصــلت فقــد )5( رقــم العبــارة أمــا -
 الحظــه مــا ذلــك ويؤكــد واملمــرات الغــرف يف العامــة الســالمة شــروط الروضــة ألطفــال تــوفر ال اجلمعيــة أن تــرى

 وسـالملها ضـيقة وممراUـا زالقـة وأرضـيتها التهويـة سـيئة الروضـة رفغـ أن من امليدانية زياراته خالل من الباحث
 األطفــال احتياجــات الروضــة تصــميم عنــد يــراع مل حيــث ، للمخــاطر األطفــال يعــرض ممــا حــادة حــواف ذات

 ومنحــدراUا الــربوزات مــن وخاليــة لالنــزالق مقاومــة  وممراUــا ســطوحها تكــون كــأن اخلاصــة وظــروفهم املعــوقني
 حيقـــق ممـــا  ذلـــك غـــري إىل ... ، بـــارزة أعتـــاب بـــدون ومداخلــــها منحنيـــة حـــواف ذات ســـالملهاو  ، حـــادة غـــري

 .األطفال لـهؤالء العامة السالمة شروط

ـــة أن إىل يشـــري وهـــذا ) 0.48( قـــدرها حتقـــق عـــدم نســـبة علـــى حصـــلت فقـــد )11( رقـــم العبـــارة أمـــا -  عين
 األطفـــال حاجـــات مـــع منســـجمة لروضـــةا أنشـــطة بـــرامج تكـــون أن علـــى تعمـــل ال اجلمعيـــة أن تـــرى البحـــث
 األطفــال ريــاض أنشــطة بــرامج نفــس يتبــع املعــوقني األطفــال ريــاض مــن الكثــري أن إىل ذلــك ويرجــع ، املعــوقني
 لــها لـيس املعـوقني األطفـال ريـاض بعض إن بل ، املعوقني األطفال حاجات مع يتمشى تعديل دون العاديني
 .مسبقاً  لـه وخمطط حمدد أنشطة برنامج

 معظـم أن تـرى البحـث عينة أن على يدل وهذا ) 0.46( قدرها حتقق عدم بنسبة )9( رقم العبارة تأيت مث -
 االمكانــات ضــعف إىل ذلــك ويرجــع بالروضــة املعــوقني لألطفــال مناســبة تعويضــية أجهــزة تــوفر ال اجلمعيــات

ــاً  فهــي فريهــاتو  اجلمعيــات بعــض اســتطاعت الــيت التعويضــية األجهــزة بعــض أمــا ، للجمعيــات املاديــة  مــا غالب
 املعـوق الطفـل تؤهـل والـيت ا3ـال هـذا يف الراهنـة العامليـة التطـورات تواكـب ال متطـورة وغري قدمية أجهزة تكون

 .فيها يعيش اليت البيئة يف ومتفاعالً  فاعالً  عنصراً  يكون أن يف وتساعده

 تـرى البحـث عينـة أن يعـين اوهـذ )0.45( قـدرها حتقـق عـدم نسـبة علـى حصلت فقد )6( رقم العبارة أما -
 حالـة سـوء مـن الباحـث الحظـه ممـا ذلـك اتضـح وقـد ومرافقهـا الروضـة ملبـاين دوريـة صـيانة توفر ال اجلمعية أن

 اجلمعيـة ميزانيـة يف بنـود وجـود عـدم إىل األحيان معظم يف ذلك ويرجع واألدوات والتجهيزات والغرف األبنية
 .بذلك للقيام باجلمعية عاملني وجود عدم جانب إىل قهاومراف الروضة ملباين دورية بصيانة تسمح

 :إحصائيا دالة غير عبارات -ج
 ومعلمـات إداريـات ( مـن البحـث عينـة نظر وجهة من إحصائياً  الدالة غري العبارات عرض يلي فيما 

 ). املعوقني األطفال رياض

 )12( جدول
 .البحث عينة نظر وجهة من إحصائياً  دالة غير عبارات

متوسط  العبارة  رقم 
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االستجابة العبارة
0.72 .توفر اجلمعية ملبىن الروضة تصميم وظيفي يساعد على حتقيق أهداف تربية الطفل املعوق 7-
0.61 .توفر اجلمعية وجبة غذائية مناسبة لألطفال املعوقني بالروضة 10-

  )0.58 – 0.76( ئياً إحصـــا الـــدال غـــري املـــدى يف وقعتـــا قـــد عبـــارتني أن الســـابق اجلـــدول مـــن يالحـــظ -
 دون إ�ـــا إال عاليـــة نســـبة أ�ـــا مـــن الـــرغم علـــى وهـــي )0.72( نســـبة علـــى )9( رقـــم العبـــارة حصـــلت حيـــث
 ملبـــىن تـــوفر األهليـــة اجلمعيـــة أن مـــن العينـــة أفـــراد تأكـــد عـــدم إىل ذلـــك ويرجـــع ) 0.76 ( اإلحصـــائية الداللـــة
 عــدم إىل ذلــك ويشــري ، عدمــه مــن املعــوق الطفــل تربيــة أهــداف حتقيــق علــى يســاعد وظيفــي تصــميم الروضــة

 علــى املعــوقني األطفــال ريــاض مبــىن تصــميم يف تتــوفر أن ينبغــي الــيت الوظيفيــة باملواصــفات البحــث عينــة درايــة
 األطفـال ريـاض مبـىن تصـميم يكـون عنـدما حيـث ، املعوق الطفل تربية أهداف لتحقيق ذلك أمهية من الرغم

 املعــوق الطفــل تربيــة متطلبــات ويلــيب ووظائفهــا الروضــة مــن الـــهدف طبيعــة بــذلك يراعــي فإنــه وظيفيــاً  املعــوقني
 .لـه والنفسي البدين األمن وحيقق

 مـن البحـث عينـة تأكـد عدم إىل يشري وهذا )0.61( بنسبة إحصائياً  دالة غري فهي )10( رقم العبارة أما -
 انتظـام عـدم إىل ذلـك ويرجـع ، عدمـه نم بالروضة املعوقني لألطفال مناسبة غذائية وجبة اجلمعية توفري مدى
 التربعــات وحلجــم اجلمعيــة ميزانيــة لظــروف خيضــع تقــدميها أن حيــث بالروضــة لألطفــال الوجبــات هــذه تقــدمي

 .لـها املقدمة واإلعانات والـهبات

معوقــات دور ريــاض األطفــال المعــوقين التابعــة للجمعيــات األهليــة فــي تربيــة الطفــل : المحــور الرابــع
- :المعوق 

 املعــوقني األطفــال ريــاض تعــوق الــيت املعوقــات بعــض عــن تعــرب عبــارة عشــرة اثنــيت احملــور هــذا يشــمل 
 متوســـط نســـبة التـــايل اجلـــدول ويعـــرض ، املعـــوق الطفـــل تربيـــة يف دورهـــا أداء عـــن األهليـــة للجمعيـــات التابعـــة

 .العبارات هذه نم عبارة لكل ) املعوقني األطفال رياض ومعلمات إداريات ( من البحث عينة استجابة

 )13( جدول
  المعوقين األطفال رياض دور معوقات حول البحث عينة استجابات

 .المعوق الطفل تربية في األهلية للجمعيات التابعة

متوسط 
االستجابة العبارة رقم 

العبارة
0.77 .عدم كفاية برامج أنشطة الروضة حلاجات األطفال املعوقني 1-
0.79 .لروضةارتفاع كثافة فصول ا 2-
0.50 .قلة وجود سجالت وافية عن األطفال املعوقني 3-
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0.93 .قلة توفر الوسائل التعليمية املناسبة إلعاقة الطفل 4-
0.74 .قصور تشخيص إعاقة الطفل تشخيص دقيق 5-
0.88 .عدم صالحية املبىن كروضة لألطفال املعوقني 6-
0.94 .ة لرتبية الطفل املعوقافتقار الروضة إىل التجهيزات املناسب 7-
0.82 .كثرة تغيب األطفال املعوقني عن الروضة 8-
0.91 .ضعف تعاون أسرة الطفل املعوق مع معلمات وإدارة الروضة 9-
0.53 .ضعف رغبة املعلمات يف العمل بالروضة 10-
0.80 .كثرة املهام اإلدارية املسندة إلدارة الروضة 11-
0.55 .اجلمعية مع إدارة ومعلمات الروضة قلة تعاون إدارة 12-

 األطفــال ريــاض دور معوقــات علــى البحــث عينــة موافقــة مبــدى واملتعلقــة الســابق اجلــدول نتــائج تشــري        
 املواقــف غطــت العينــة أفــراد اســتجابات أن إىل ، املعــوق الطفــل تربيــة يف األهليــة للجمعيــات التابعــة املعــوقني
 العينـة أفـراد رؤى بذلك عاكسة ) موافق غري – متأكد غري – موافق ( املطروحة لبدائلا عنها تعرب اليت الثالثة
 .املعوق الطفل تربية يف بدورها األهلية للجمعيات التابعة املعوقني األطفال رياض قيام معوقات حول

 :البحث عينة عليها وافقت عبارات ) الموافقة عبارات ( -أ
 إداريـــــات ( مـــــن  البحـــــث عينـــــة أن األوىل االســـــتبيان صـــــحيفةل امليـــــداين التطبيـــــق نتـــــائج أوضـــــحت 

 معوقـات متثـل الـيت هـي عبـارة عشـرة اثنـيت بـني مـن عبـارات مثـان أن يـرون ) املعوقني األطفال رياض ومعلمات
 .املعوق الطفل تربية يف بدورها األهلية للجمعيات التابعة املعوقني األطفال رياض لقيام حقيقية

 )14( جدول
  المعوقين األطفال رياض لدور كمعوقات العينة أفراد عليها وافق التي العبارات

 .المعوق الطفل تربية في األهلية للجمعيات التابعة

متوسط 
االستجابة

العبارة رقم 
العبارة

0.94 .افتقار الروضة للتجهيزات املناسبة لرتبية الطفل املعوق 7-
0.93 .عاقة الطفلقلة توفر الوسائل التعليمية املناسبة إل 4-
0.91 .ضعف تعاون أسرة الطفل املعوق مع معلمات وإدارة الروضة 9-
0.88 .عدم صالحية املبىن كروضة لألطفال املعوقني 6-
0.82 .كثرة تغيب األطفال املعوقني عن الروضة 8-
0.80 .كثرة املهام اإلدارية املسندة إلدارة الروضة 11-
0.79 .وضةارتفاع كثافة فصول الر  2-
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0.77 .عدم كفاية برامج أنشطة الروضة حلاجات األطفال املعوقني 1-
0.91 .ضعف تعاون أسرة الطفل املعوق مع معلمات وإدارة الروضة 9-

- :يتضح من اجلدول السابق ما يلي 

 ( قـدرها موافقـة بنسـبة  )4( رقـم العبـارة تليهـا ) 0.94 ( قدرها موافقة نسبة على )7( رقم العبارة حازت -
 املعـــوق الطفـــل لرتبيـــة املناســـبة للتجهيـــزات الروضـــة افتقـــار أن تـــرى البحـــث عينـــة أن إىل يشـــري وهـــذا ) و93

 املعــوقني األطفــال ريــاض دور معوقــات أهــم مــن الطفــل إلعاقــة املناســبة التعليميــة الوســائل تــوفر قلــة وكــذلك
 املاديــة االمكانــات تــوفر قلــة إىل ذلـك العينــة دأفــرا ويعــزي ، املعــوق الطفـل تربيــة يف األهليــة للجمعيــات التابعـة

 األطفـــال لريـــاض املناســـبة والتجهيـــزات التعليميـــة الوســـائل تـــوفري ألمهيـــة اجلمعيـــة إدارة إدراك لعـــدم باإلضـــافة
 الروضـة داخـل الرتبـوي العمـل أهـداف حتقيـق علـى تعمل التجهيزات وتلك الوسائل هذه أن برغم  ، املعوقني
 .لـه تتيحها اليت األنشطة خالل من املختلفة قدراته وتطوير املعوق الطفل منو دفع على وتساعد

 أن تـرى البحـث عينـة أن يعـين وهـذا ) 0.91 ( قـدرها موافقـة نسـبة علـى حـازت فقـد )9( رقـم العبـارة أما -
 األطفــال ريــاض دور معوقــات أهــم مــن يعتــرب الروضــة وإدارة معلمــات مــع املعــوق الطفــل أســرة تعــاون ضــعف

 حيســنون ال املعــوقني األطفــال أســر مــن الكثــري أن إىل ذلــك الباحــث ويعــزي ، املعــوق الطفــل تربيــة يف قنياملعــو 
 خـــاطئ لفهـــم أو ، الطفـــل بتعلـــيم اخلـــربة يف لـــنقص أو واحتياجاتـــه الطفـــل حبالـــة جلهـــل أمـــا ، أطفالــــهم رعايـــة

 علـــى ، بالطفـــل والعنايـــة رعايـــةال إمكانـــات تـــوفر لعـــدم أو ، واجبـــاUم عـــن وتقـــاعس إلمهـــال أو ، ملســـئولياUم
 للـدور نظـراً  ، الرتبويـة للـربامج والفاعليـة التكامل لتحقيق الزماً  أمراً  يعد الروضة مع األسرة تعاون أن من الرغم

 التنســيق وضـرورة جانــب مـن منــوه جوانـب ورعايــة للطفـل االجتماعيــة التنشـئة يف األســرة متارسـه الــذي احليـوي
 مـن يشـيع ومـا ، الروضـة داخـل وتعليمـه الطفل تربية يف خاصة وطرق أساليب من يستخدم ما بني واالتساق

 .آخر جانب من األسري احمليط يف معاملة وأساليب اجتماعي تفاعل أمناط

ـــة أن علـــى يـــدل ممـــا ) 0.88 ( قـــدرها موافقـــة بنســـبة )6( رقـــم العبـــارة تـــأيت مث -  عـــدم أن تـــرى البحـــث عين
  املعــوق الطفـل تربيـة يف املعــوقني األطفـال ريـاض دور معوقــات أحـد قنياملعـو  لألطفــال كروضـة املبـىن صـالحية

 إىل باإلضــافة هــذا ، كروضــة خصيصــاً  تصــمم مل املعــوقني األطفــال ريــاض مــن الكثــري أن إىل ذلــك ويرجــع ،
 .مرافقها صيانة يف واضح قصور وجود

 كثــرة أن تــرى البحــث ينــةع أن يعــين ممــا ) 0.82 ( قــدرها نســبة علــى حصــلت فقــد )8( رقــم العبــارة أمــا -
 ، املعـوق الطفـل تربيـة يف بـدورها الروضـة قيـام معوقـات مـن معوقـاً  يشـكل الروضة عن املعوقني األطفال تغيب
 أكثـر املعـوق الطفـل أن حيـث بـاألمراض املتكـررة إلصـابتهم الروضـة عـن املعـوقني األطفال تغيب كثرة وترجع
 أطفالـــهم بإحضــار األمــور أوليــاء اهتمــام قلــة جانــب إىل هــذا العــادي الطفــل مــن بــاألمراض لإلصــابة عرضــة

 .املناسبة املواصالت وسيلة لـهم تتوفر ال عندما وخاصة الروضة إىل املعوقني
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 كثــرة أن تــرى البحــث عينــة أن إىل يشــري وذلــك ) 0.80 ( قــدرها موافقــة بنســبة )11( رقــم العبــارة وتــأيت -
 ، املعـوق الطفـل تربيـة يف بـدورها الروضـة قيـام معوقـات من معوقاً  لتشك الروضة إلدارة املسندة اإلدارية املهام

 حالــة يف جتعلـــها الروضــة إلدارة املســندة اإلداريــة املهــام كثــرة أن إىل العينــة أفــراد نظــر وجهــة مــن ذلــك ويرجــع
 طبيعـة علـى بـدوره يـنعكس ممـا ، والرتبويـة التعليميـة بالنواحي اهتمامها حساب على املهام Gذه دائم انشغال
 .بالروضة العمل

 أن تــرى البحـث عينـة أن علــى يـدل وهـذا ) 0.79 ( قـدرها نســبة علـى حصـلت فقــد )2( رقـم العبـارة أمـا -
 الباحــث ويفســر ، املعــوق الطفــل تربيــة يف الروضــة دور معوقــات مــن معوقــاً  يعــد الروضــة فصــول كثافــة ارتفــاع
ـــة مطالبـــة ـــيت باتالصـــعو  إىل الروضـــة فصـــول كثافـــة بتقليـــل البحـــث عين  ريـــاض ومعلمـــات إداريـــات تواجـــه ال

 التعليميــة األنشــطة وتنفيــذ الصــفية البيئــة وتنظــيم التعليميــة االحتياجــات بتــوفري تــرتبط والــيت املعــوقني األطفــال
 الطفـل حيـاة مـن العمريـة املرحلـة هـذه مع والتعامل الفردية الفروق فهم صعوبة إىل باإلضافة املعوقني لألطفال

 .املعوق

 كفايــة عــدم أن تــرى البحــث عينــة أن يعــين وهــذا )0.77( قــدرها موافقــة بنســبة )1( رقــم العبــارة تــأيت مث -
 ويعـزي ، املعـوق الطفـل تربيـة يف الروضـة دور معوقـات أحـد املعـوقني األطفـال حلاجـات الروضـة أنشـطة برامج

 نوعيـة على تؤكد لكنهاو  ، ومستوياUا اإلعاقة تصنيفات تراعي ال الروضة أنشطة برامج أن إىل ذلك الباحث
 ِأشـار مـا ذلـك ويؤكـد ، املعـوقني األطفـال حلاجـات الـربامج هـذه كفايـة مـدى علـى بـدوره يـنعكس مما اإلعاقة

 .املعوق الطفل تربية حمددات أهم من يعد اإلعاقة مستوى حتديد أن من النظري اإلطار يف الباحث إليه

 :عليها موافق غير عبارات -ب
 عشـرة اثنـيت بـني مـن عبـارات ثـالث علـى توافـق مل البحـث عينـة أن امليـداين التطبيـق نتائج أوضحت 

 يلـي وفيمـا ، املعـوق الطفـل تربية يف األهلية للجمعيات التابعة املعوقني األطفال رياض لدور كمعوقات عبارة
 .ذلك تفسري مع النتيجة هذه عرض

 )15( جدول
  المعوقين األطفال رياض لدور كمعوقات العينة أفراد عليها توافق لم التي العبارات

 .المعوق الطفل تربية في األهلية للجمعيات التابعة

متوسط 
االستجابة

العبارة رقم 
العبارة

0.55 .قلة تعاون إدارة اجلمعية مع إدارة  ومعلمات الروضة 12-
0.53 .ضعف رغبة املعلمات للعمل بالروضة 10-
0.50 .عوقنيقلة وجود سجالت وافية عن األطفال امل 3-
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- :يلي ما يتضح السابق اجلدول من 

 تعـاون قلـة أن ترى البحث عينة أن إىل يشري وهذا ) 0.55( قدرها نسبة على )12( رقم العبارة حصلت -
 الطفـل تربيـة يف املعـوقني األطفـال ريـاض لدور حقيقياً  معوقاً  يعترب ال الروضة ومعلمات إدارة مع اجلمعية إدارة

 العمـل سـري وعـن عنهـا مسـؤولة فهـي وبالتـايل اجلمعيـة أنشـطة أحـد هـي الروضـة أن إىل لـكذ ويرجـع ، املعوق
 الروضـة أهـداف حتقيـق يف الروضة ومعلمات إدارة مع التعاون على حريصة اجلمعية إدارة فإن عليه وبناء ، Gا

 .ذاUا للجمعية أهدافاً  نفسه  الوقت يف تعترب واليت

 أن تـــرى البحـــث عينـــة أن يوضـــح وهـــذا ) 0.53( قـــدرها نســـبة ىعلـــ )10( رقـــم العبـــارة حصـــلت كمـــا -
 الطفـــل تربيـــة يف املعـــوقني األطفـــال ريـــاض لـــدور حقيقيـــاً  معوقـــاً  لـــيس بالروضـــة للعمـــل املعلمـــات رغبـــة ضـــعف
 ممــا نـادرة العمـل فـرص جعلـت والـيت ا3تمـع منهـا يعـاين الـيت البطالـة مشـكلة إىل ذلـك الباحـث ويعـزي املعـوق

 األطفــال بريــاض العمــل قــبلن املعلمــات هــؤالء فــإن أخــرى ناحيــة ومــن ناحيــة مــن هــذا Gــا التمســك إىل أدى
 .صعوبات من به ما الرغم على ا3ال هذا يف للعمل الرغبة أنفسهن يف وجدن عندما املعوقني

 قلـة أن تـرى البحـث عينـة أن إىل يشري وهذا )0.50 ( قدرها نسبة على حصلت فقد )3( رقم العبارة أما -
 الطفـل تربيـة يف املعـوقني األطفـال ريـاض لـدور حقيقيـاً  معوقاً  ليس املعوقني األطفال عن وافية سجالت ودوج

 مـن اجلمعيـة حتـدده مـا علـى تشـتمل عنـدما وافيـة تكـون السـجالت أن تعتقـد البحث عينة أن حيث ، املعوق
 فيهـا تـذكر واسـتمارة قااللتحـا وطلـب لــه شخصـية وصـور الطفـل ميالد كشهادة بالروضة لاللتحاق طلبات
 األطفــال عــن وافيــة ســجالت وجــود قلــة أن يــرى الباحــث أن إال ، ذلــك غــري إىل .. أمــره وويل الطفــل بيانــات
 تشــتمل أن جيــب حيــث املعــوق الطفــل تربيــة يف املعــوقني األطفــال ريــاض لــدور حقيقيــاً  معوقــاً  يشــكل املعــوقني

 إعاقتــه ملســتوى دقيــق حتديــد مــع الصــحية الطفــل حلالــة شــامل وصــف علــى ســبق مــا إىل باإلضــافة الســجالت
 إليــه تفتقــد مــا وذلــك ، األســرية وظروفــه النفســية وخصائصــه الشخصــية وصــفاته العقلــي عمــره إىل باإلضــافة
 .واضح بشكل األهلية للجمعيات التابعة املعوقني األطفال رياض سجالت

 :إحصائياً  دالة غير عبارات -ج
 ومعلمــات إداريـات ( مـن البحــث عينـة نظـر وجهـة مــن إحصـائياً  لـةالدا غـري للعبــارة عـرض يلـي فيمـا 

 ). املعوقني األطفال رياض

 )16( جدول
 البحث عينة نظر وجهة من إحصائياً  دالة غير العبارة

متوسط 
االستجابة

العبارة رقم 
العبارة
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0.74 .قصور تشخيص إعاقة الطفل تشخيص دقيق 5-

 غـري املـدى يف وقعـت الـيت هـي عبـارة عشـرة اثنـيت بني من فقط احدةو  عبارة أن السابق اجلدول من يالحظ -
 الطفــل إعاقـة تشـخيص قصــور كـون مـن البحــث عينـة تتأكـد مل حيــث  )0.58 – 0.76( إحصـائياً  الـدال

 ويفســر ، ال أم املعــوق الطفــل تربيــة يف املعــوقني األطفــال ريــاض لــدور حقيقيــا معوقــاً  يشــكل دقيــق تشــخيص
 كنـوع اإلعاقـة مـع تتعامـل جعلــها ممـا الواحدة اإلعاقة ملستويات البحث عينة دراكإ ضعف إىل ذلك الباحث
ـــق تشـــخيص تشخيصـــها مت مـــا إذا حتديـــدها ميكـــن الـــيت مبســـتوياUا االهتمـــام دون واحـــد ـــايل دقي  حتديـــد وبالت

 .لـها الالزمة الرتبوية االحتياجات

- :دور الجمعيات األهلية تجاه األسرة وأثره على تربية الطفل المعوق: المحور األول 
 مـن البحـث عينـة اسـتجابة متوسـط نسبة التايل اجلدول يعرض ، عبارة عشرة اثنيت احملور هذا يشمل 
- :العبارات هذه من عبارة لكل ) Gا والعاملني األهلية اجلمعيات إدارة جمالس أعضاء (

 )17( جدول
  األسرة تجاه األهلية الجمعيات دور حول العينة أفراد استجابات يبين

 .المعوق الطفل تربية على وأثره

متوسط 
االستجابة

العبارة رقم 
العبارة

0.62 .لألطفال املعوقني تقدم اجلمعية لألسرة معلومات عن الـهيئات واملؤسسات اليت تقدم خدمات 1-
0.55 .توجه اجلمعية األسرة لكي تتقبل طفلـها املعوق وتتعايش معه بطريقة طبيعية 2-
0.55 .تصدر اجلمعية نشرات إرشادية توزع على أسر األطفال املعوقني 3-
0.79 .تقدم اجلمعية لألسرة معلومات عن حالة طفلـها املعوق 4-
0.60 .لى أساليب العناية الصحية بطفلـها املعوقتدرب اجلمعية األسرة ع 5-
0.65 .تقدم اجلمعية التثقيف الغذائي ألمهات األطفال املعوقني 6-
0.86 .تعمل اجلمعية على بناء عالقة إجيابية مع أسرة الطفل املعوق 7-
0.57 .تدعو اجلمعية أولياء أمور األطفال املعوقني إىل اجتماعات دورية 8-
0.82 .اجلمعية اقرتاحات وتوصيات أولياء األمور بعني اجلديةتأخذ  9-
0.48 .تدرب اجلمعية األسرة على استخدام بعض الوسائل لتعليم الطفل املعوق يف املنزل 10-
0.51 .تدرب اجلمعية األسرة على كيفية إكساب طفلـها بعض املهارات مبا يتناسب مع إعاقته 11-



2222

0.53 .ادية ألسرة الطفل املعوقتقدم اجلمعية مساعدات م 12-

 األسـرة جتـاه األهليـة اجلمعيـات دور " حمـور عبارات حتقق مبدى واملتعلقة السابق اجلدول نتائج تشري 
 البـــدائل عنهــا تعــرب الـــيت الثالثــة املواقــف غطـــت العينــة أفــراد اســـتجابات إن " املعــوق الطفــل تربيـــة علــى وأثــره

 اجلمعيـــات دور حـــول البحـــث عينـــة رؤى بـــذلك عاكســـة ) تتحقـــق ال – متأكـــد غـــري – تتحقـــق ( املطروحـــة
- :التايل النحو على املعوق الطفل أسرة جتاه األهلية

 :عبارات تتحقق -أ
 جمــالس أعضــاء ( مــن البحــث عينــة أن الثانيــة االســتبيان لصــحيفة امليــداين التطبيــق نتــائج أوضــحت 

 دور " حمــور متثــل عبــارة عشــرة اثنــيت بــني مــن بــاراتع ثــالث أن تــرى ) Gــا والعــاملني األهليــة اجلمعيــات إدارة
 دور مــــن كجـــزء بالفعــــل تتحقـــق الــــيت هـــي املعــــوق الطفـــل تربيــــة علـــى وأثــــره األســـرة جتــــاه األهليـــة اجلمعيـــات
 :النتيجة هذه التايل اجلدول ويوضح املعوق الطفل تربية يف األهلية اجلمعيات

 )18( جدول
  إدارة مجالس أعضاء من البحث عينة نظر وجهة من تتحقق التي العبارات

 .بها والعاملين األهلية الجمعيات

متوسط 
االستجابة العبارة

رقم 
العبارة

0.86 .تعمل اجلمعية على بناء عالقة إجيابية مع أسرة الطفل املعوق 7-
0.82 .تأخذ اجلمعية اقرتاحات وتوصيات أولياء األمور بعني اجلدية 9-
0.79 .علومات عن حالة طفلـها املعوقتقدم اجلمعية لألسرة م 4-

 :يلي ما السابق اجلدول من يتضح

 األهليـــة اجلمعيـــات أن تـــرى البحـــث عينـــة أن يعـــين وهـــذا ) 0.86 ( نســـبة علـــى )7( رقـــم العبـــارة حـــازت -
 هـذه تقـدمها الـيت اخلـدمات طبيعـة إىل ذلـك ويرجع ، املعوقني األطفال أسر مع إجيابية عالقة بناء على تعمل
 ، مــادي ربــح علــى  احلصــول إىل تقــدميها  وراء مــن Uــدف ال األول املقــام يف خرييــة خــدمات فهــي يــاتاجلمع

 باجلانــب ارتباطهــا مــن أكثــر اإلنســاين باجلانــب وتــرتبط اإلنســانية العالقــات علــى تعتمــد خــدمات جعلـــها ممــا
 هـذه مـن األكـرب املسـتفيد هاباعتبار  باألسرة اجلمعيات هذه عالقة على بالتايل ينعكس مما االقتصادي املادي

 .اخلدمات

 األهليـة اجلمعيـات أن تـرى البحـث عينة أن إىل يشري وهذا ) 0.82 ( نسبة على )9( رقم العبارة وحازت -
ت االقرتاحـــات لــــهذه ملـــا ذلـــك ويرجـــع اجلديـــة بعـــني املعـــوقني األطفـــال أمـــور أوليـــاء وتوصـــيات اقرتاحـــات تأخـــذ
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 املناســـبة األســـاليب اســـتخدام علـــى يســـاعد ممـــا إعاقتـــه وظـــروف طفـــلال حالـــة فهـــم يف أمهيـــة مـــن والتوصـــيات
 .معه للتعامل

 تقـدم األهليـة اجلمعيـات أن تـرى البحـث عينـة أن يعين وهذا ) 0.79 ( قدرها بنسبة )4( رقم العبارة تأيت مث
 معرفــة يف املعــوق الطفــل أســرة إحلــاح إىل ذلــك الباحــث ويعــزي املعــوقني أطفالـــهم حالــة عــن معلومــات لألســر
 ممـا ، عليهـا التغلـب إمكانيـة ومـدى منهـا يعـاين الـيت واملشـكالت طفلــها إعاقة طبيعة عن املعلومات من املزيد

 الـيت املعلومـات تلك وخاصة املعوق طفلـها حبالة تتعلق اليت املعلومات على األسرة اطالع إىل اجلمعية يضطر
 الشخصــية املقابلــة خــالل مــن املعلومــات علــى رةاألســ اطــالع ويكــون ، والســلوكية الصــحية بــالنواحي تــرتبط
 .كتابية تقارير خالل من وليس

 :عبارات ال تتحقق -ب
 إدارة جمــــالس أعضــــاء ( مــــن البحــــث عينــــة أن الثانيــــة االســــتبيان لصــــحيفة امليــــداين التطبيــــق نتــــائج أوضــــحت
 اجلمعيـات دور " حمـور متثل عبارة عشرة اثنيت بني من عبارات مخس أن  ترى ) Gا والعاملني األهلية اجلمعيات

 تفســـري مــع النتيجــة هــذه عــرض يلــي وفيمــا تتحقــق ال ) املعـــوق الطفــل تربيــة علــى وأثــره األســرة جتــاه األهليــة
 .ذلك

 )19( جدول
  أعضاء من البحث عينة نظر وجهة من تتحقق ال التي العبارات

 .بها والعاملين األهلية الجمعيات إدارة مجالس

متوسط 
االستجابة ارةالعب رقم 

العبارة
0.55 .توجه اجلمعية األسرة لكي تتقبل طفلـها املعوق وتتعايش معه بطريقة طبيعية 2-
0.55 .تصدر اجلمعية نشرات إرشادية توزع على أسر األطفال املعوقني 3-
0.53 .تقدم اجلمعية مساعدات مادية ألسرة الطفل املعوق 12-
0.51 .إكساب طفلـها بعض املهارات مبا يتناسب مع إعاقتهتدرب اجلمعية األسرة على كيفية  11-
0.48 .تدرب اجلمعية األسرة على استخدام بعض الوسائل لتعليم الطفل املعوق يف املنزل 10-

- :نالحظ من اجلدول السابق ما يلي 
 تاجلمعيـــا أن تـــرى البحـــث عينـــة أن يعـــين وهـــذا ) 0.55 ( قـــدرها نســـبة علـــى )2( رقـــم العبـــارة حصـــلت -

 ذلـك ويرجـع طبيعيـة بطريقـة معـه وتتعـايش املعـوق طفلــها تتقبل لكي األسرة توجيه يف بدورها تقوم ال األهلية
ـــه املناســـبة واألســـاليب للوســـائل اجلمعيـــات امـــتالك عـــدم إىل ــــها تتقبـــل لكـــي األســـرة لتوجي  هـــذا املعـــوق طفل
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 علـــى بـــدوره يـــنعكس املعـــوق طفلــــهال األســـرة تقبـــل أن مـــن الـــرغم علـــى ذلـــك ألمهيـــة إدراكهـــا لعـــدم باإلضـــافة
 ا3تمـع قبـول مفتـاح هـو للطفـل األسـرة قبـول إن حيث ، حولـه من ا3تمع ومع ذاته مع املعوق الطفل تكيف

 .لـه

 أعضــاء ( مــن العينــة أفــراد يــرى حيــث ، أيضــا ) 0.55( قــدرها نســبة علــى )3( رقــم العبــارة حصــلت كمــا -
 املعـوقني األطفـال ألسـر إرشـادية نشـرات توفر ال اجلمعيات أن ) Gا نيوالعامل األهلية اجلمعيات إدارة جمالس
 القـادرين املتخصصـني تـوفر لقلـة باإلضـافة للجمعيـات املاديـة االمكانـات ضـعف إىل ذلك العينة أفراد ويعزي
 اإلرشــــاد إىل حتتـــاج معوقـــاً  طفــــالً  لـــديها الـــيت األســـرة أن الباحــــث ويـــرى ، النشـــرات هــــذه مثـــل صـــياغة علـــى

 يف ومســـاعدUا وإرشـــادها ، ناحيـــة مـــن وصـــعوبات مشـــكالت مـــن يقابلــــها مـــا مواجهـــة كيفيـــة إىل توجيـــهوال
 .أخرى ناحية من املعوق طفلـها مع التعامل كيفية

 أن تـرى البحـث عينـة أن إىل يشـري وهـذا ) 0.53( قـدرها نسـبة علـى حصـلت فقـد )12( رقـم العبـارة أما -
ــــات ــــة اجلمعي ــــةم مســــاعدات تقــــدم ال األهلي ــــراد ويعــــزي املعــــوقني األطفــــال ألســــر ادي ــــة أف ــــك العين  أن إىل ذل
 ماديـة مساعدات املعوقني األطفال أسر منح من متكنها اليت املادية االمكانات لديها ليس األهلية اجلمعيات

 ملـــا  اجلمعيـــات هـــذه معظـــم نشـــاط جمـــال ضـــمن يقـــع ال املســـاعدات هـــذه مثـــل تقـــدمي أن إىل باإلضـــافة هـــذا
 .النظري اإلطار يف الباحث أكده ما وذلك الطفل إعاقة ظروف تقتضيها إضافية روفاتمص من تتكلفه

 )0.48( قـدرها نسبة على )10( رقم العبارة مث ) 0.51( قدرها نسبة على )11( رقم العبارة وحصلت -
ـــة ا اجلمعيـــات اهتمـــام ضـــعف إىل يشـــري وهـــذا ـــة علـــى املعـــوقني األطفـــال أســـر بتـــدريب ألهلي  إكســـاب كيفي
 لتعلـــيم الوســـائل بعـــض اســـتخدام علـــى األســـر بتـــدريب اهتمامهـــا لعـــدم باإلضـــافة املهـــارات بعـــض الــــهمأطف

 علـــى األســـر تـــدريب ألمهيـــة اجلمعيـــات إدراك عـــدم إىل ذلـــك الباحـــث ويعـــزي ، املنـــزل يف املعـــوقني أطفالــــهم
 بيئـة يف أطفالــهم لتعلـيم الوسـائل بعـض اسـتخدام كيفيـة علـى بتـدريبهم أو املهـارات بعـض أطفالـهم إكساب

 أطفالـــهم تــدريب Gــدف املعــوقني األطفــال آبــاء بتــدريب األهليــة اجلمعيــات قيــام أن مــن الــرغم علــى ، املنــزل
 ثقــة ويكتســب طفلـــه حنــو األمــر ويل اجتاهــات تتعــدل كمــا املختلفــة التــدريب جمــاالت يف للطفــل تقــدماً  حيقــق
 لــذلك الالزمــة واملهــارات باملعلومــات التــدريب يــزوده كمــا ، تدريبــه علــى قدرتــه ويف طفلـــه إمكانيــات يف أكــرب
 )1( . ) 1998 ، شنوده إجالل 0 دراسة أكدته ما وذلك ، املوجودة اخلدمات قلة أمام بالعجز يشعر فال

                                          
املؤمتر السابع الحتاد ألبناء املعوقني ، منوذج التأهيل األسري ، إجالل شنوده ، مناذج لتطوير مشاركة األسرة يف تأهيل ا) 1(

 .320، ا3لد األول ، ص  1998ديسمرب  10:8، القاهرة ،  هيئات رعاية الفئات اخلاصة واملعوقني
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 :عبارات غير دالة إحصائياً  -ج
 جمــالس أعضــاء ( مــن البحــث عينــة نظــر وجهــة مــن إحصــائياً  الدالــة غــري العبــارات عــرض يلــي فيمــا 
 ). Gا والعاملني األهلية اجلمعيات ارةإد

 )20( جدول
 .البحث عينة نظر وجهة من إحصائياً  دالة غير عبارات

متوسط 
االستجابة

العبارة رقم 
العبارة

0.65 .تقدم اجلمعية التثقيف الغذائي ألمهات األطفال املعوقني 6-
0.62 تقـدم خـدمات لألطفـال  تقدم اجلمعية لألسرة معلومات عن الــهيئات واملؤسسـات الـيت

.املعوقني
1-

0.60 .تدرب اجلمعية األسرة على أساليب العناية الصحية بطفلـها املعوق 5-
0.57 تدعو اجلمعية أولياء أمور األطفال املعوقني إىل اجتماعات دورية  8-

 الـدال ريغـ املـدى يف وقعـن قـد عبـارة عشـرة اثنـيت بـني من عبارات أربع أن يتضح السابق اجلدول من 
 رقـم العبـارة وحصلت ) 0.65 ( نسبة على )6( رقم العبارة حصلت حيث ) 0.56 – 0.78 ( إحصائياً 

 متأكـدة غـري البحـث عينـة أن إىل يشـري وهـذا ،  إحصـائياً  دالتني غري جعلـهما مما ) 0.60 ( نسبة على )5(
 البحـث  عينـة أن كمـا ، عدمـه مـن املعـوقني األطفـال ألمهـات الغـذائي للتثقيـف األهلية اجلمعيات تقدمي من
 املعــوق بطفلـــها الصــحية العنايــة أســاليب علــى األســرة بتـدريب األهليــة اجلمعيــات قيــام مــن أيضــاً  متأكــدة غـري
 أو الطفـل بتغذيـة تتعلـق املعـوق الطفـل ألسـرة نصـائح تقـدم قـد اجلمعيـة أن ذلـك الباحـث ويعـزي ، عدمـه من
 علميـة أسـس خـالل مـن ولـيس مقصـودة غـري تلقائية بطريقة ولكن به الصحية العناية أساليب على تدرGا قد
 اجلمعيـــات قيـــام مـــدى علـــى حكمهـــا يف تـــرتدد البحـــث عينـــة جعـــل ممـــا ، لــــها خمطـــط تدريبيـــة  بـــرامج وفـــق أو

 .الدورين Gذين األهلية

 دىمــ مــن متأكــدة غــري البحــث عينــة أن يعــين ممــا )0.62 ( نســبة علــى حصــلت فقــد )1( رقــم العبــارة أمــا -
ــــات تقــــدمي ــــق املعــــوقني األطفــــال ألســــر معلومــــات اجلمعي ـــــهيئات تتعل ــــيت واملؤسســــات بال  خــــدمات تقــــدم ال

 الــيت واملؤسســات الـــهيئات مــع اجلمعيــات هــذه تعــاون قلــة إىل ذلــك الباحــث ويعــزي ، عدمــه مــن ألطفالـــهم
 ميكـــن الـــيت اUاخـــدم وعـــن عنهـــا كافيـــة معلومـــات متلـــك ال فهـــي وبالتـــايل املعـــوقني لألطفـــال خـــدمات تقـــدم

 .املعوقني األطفال ألسر تقدميها
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 إحصائياً  الدال غري املدى يف تقع أ�ا إال منخفضة نسبة وهي ) 0.57 ( بنسبة )7( رقم العبارة تأيت مث
 أمور أولياء بدعوة األهلية اجلمعيات قيام من متأكدة غري البحث عينة أن حيث )0.56 – 0.78(

 تعقد قد األهلية اجلمعيات أن إىل ذلك الباحث ويعزي ، عدمه من دورية تاجتماعا إىل املعوقني األطفال
 البحث عينة جعل مما كافية وغري دورية غري االجتماعات هذه أن إال املعوقني األطفال ألسر اجتماعات

 .االجتماعات هذه مثل بعقد األهلية اجلمعيات قيام على التأكيد يف ترتدد

- :األهلية تجاه المجتمع وأثره على تربية الطفل المعوق دور الجمعيات: المحور الثاني 
 البحـث عينـة اسـتجابة متوسـط نسـبة التـايل اجلـدول ويعرض ، عبارة عشرة إحدى احملور هذا يشمل 

 :العبارات هذه من عبارة لكل ) Gا والعاملني األهلية اجلمعيات إدارة جمالس أعضاء (  من

 )21( جدول
  األهلية الجمعيات دور حول ثالبح عينة استجابات يبين 

 .المعوق الطفل تربية على وأثره المجتمع تجاه

متوسط 
االستجابة العبارة رقم 

العبارة
0.45 .تشارك اجلمعية يف املؤمترات اليت Uتم برتبية الطفل املعوق 1-
0.78 .تنظم اجلمعية ندوات تتعلق برتبية الطفل املعوق 2-
0.82 .تتعلق برتبية الطفل املعوقتصدر اجلمعية مطبوعات  3-
0.46 .Uتم برتبية الطفل املعوق.. ) تلفاز  –إذاعة  –صحافة ( تشارك اجلمعية يف أنشطة إعالمية  4-
0.50 .حتث اجلمعية أفراد ا3تمع على تلبية املتطلبات الرتبوية لألطفال املعوقني مبرحلة رياض األطفال 5-
0.83 .مع على التطوع يف جمال تربية األطفال املعوقنيحتث اجلمعية أفراد ا3ت 6-
0.57 .تتعاون اجلمعية مع الـهيئات واملؤسسات اليت تقدم خدمات لألطفال املعوقني 7-
0.91 .توفر اجلمعية ألفراد ا3تمع معلومات عن اخلدمات اليت تقدمها للطفل املعوق 8-
0.77 .وقاية من اإلعاقةتشارك اجلمعية يف محالت تطعيم األطفال لل 9-
0.44 .حتث اجلمعية املؤسسات التشريعية على سن قوانني لصاحل األطفال املعوقني 10-
0.53 .Uتم اجلمعية بتعديل القيم والسلوكيات السلبية ألفراد ا3تمع جتاه األطفال املعوقني 11-

 ا3تمـع جتـاه األهليـة اجلمعيـات ردو  " حمور عبارات حتقق مبدى واملتعلقة السابق اجلدول نتائج تشري 
 البــدائل عنهــا تعــرب الــيت الــثالث املواقــف غطــت العينــة أفــراد اســتجابات أن " املعــوق الطفــل تربيــة علــى وأثــره

 اجلمعيـــات دور حـــول البحـــث عينــة رؤى  بـــذلك عاكســـة ) تتحقـــق ال – متأكــد غـــري – تتحقـــق ( املطروحــة
 :التايل النحو على املعوق فلالط تربية على وأثره ا3تمع جتاه األهلية
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 :عبارات تتحقق -أ
 جمــالس أعضــاء ( مــن البحــث عينــة أن الثانيــة االســتبيان لصــحيفة امليــداين التطبيــق نتــائج أوضــحت 

 اجلمعيــات دور  حمــور متثــل عبــارة عشــرة اثنــيت بــني مــن عبــارات أربــع أن يــرون ) Gــا والعــاملني اجلمعيــات إدارة
 األهليـة اجلمعيـات دور مـن كجـزء بالفعـل تتحقـق الـيت هـي املعـوق الطفل تربية على وأثره ا3تمع جتاه األهلية

 . النتيجة هذه التايل اجلدول ويوضح ، املعوق الطفل تربية يف

 )22( جدول
 ) بها والعاملين األهلية الجمعيات إدارة مجالس أعضاء ( من البحث عينة نظر وجهة من تتحقق التي العبارات

متوسط 
االستجابة

العبارة رقم 
العبارة

0.91 .توفر اجلمعية ألفراد ا3تمع معلومات عن اخلدمات اليت تقدمها للطفل املعوق 8-
0.83 .حتث اجلمعية أفراد ا3تمع على التطوع يف جمال تربية األطفال املعوقني 6-
0.82 .تصدر اجلمعية مطبوعات تتعلق برتبية املعوق 3-
0.78 .تتعلق برتبية الطفل املعوق تنظم اجلمعية ندوات 2-

- :يلي ما السابق اجلدول من يالحظ 

 تـوفر األهلية اجلمعيات أن ترى البحث عينة أن يعين وهذا ) 0.91( نسبة على )8( رقم العبارة حصلت -
 مـا عـادة اجلمعيـات أن  إىل ذلـك ويرجـع ،  املعـوق للطفـل تقدمها اليت اخلدمات عن معلومات ا3تمع ألفراد

 واالتصـال والالفتـات امللصـقات ذلـك سـبيل يف وتسـتخدم املعـوقني لألطفـال خـدمات من تؤديه ما عن علنت
 الباحــث أن إال ، ا3تمــع أفــراد مــن اخلــدمات هــذه عــن يستفســر ملــن املعلومــات تقــدم أ�ــا كمــا ، الشخصــي

 ومــا لالتصــاالت احلاليــة ةالثــور  تناســب ال تقليديــة وســائل املعلومــات تقــدمي يف املتبعــة الوســائل هــذه أن يــرى
 ).اإلنرتنت( العنكبوتية الشبكة وأمهها املعلومات لتقدمي حديثة وطرق أساليب من واكبها

 أن تــرى البحــث عينــة أن إىل يشــري وهــذا ) 0.83( قــدرها نســبة علــى حصــلت فقــد )6( رقــم العبــارة أمــا -
 ويعـــزي ، املعـــوقني األطفـــال تربيـــة الجمـــ يف التطـــوع علـــى ا3تمـــع أفـــراد حـــث يف دور لــــها األهليـــة اجلمعيـــات
 اجلمعيــــة عضــــوية إىل ا3تمــــع أفــــراد بعــــض انضــــمام أنــــه علــــى للتطــــوع العينــــة أفــــراد رؤيــــة إىل ذلــــك الباحــــث

 وتسـديد عضـوية جمـرد لـيس التطـوعي العمـل أن حيـث قاصـرة رؤيـة وتلـك ، العضـوية الشرتاكات وتسديدهم
 معينـة حلظـة ويف ما قضية ملواجهة ا3تمع جهود تعبئة على رةقد ولكنه ، األهلية اجلمعيات إحدى يف اشرتاك

 أو للقضــية ووفقــاً  اجلمعيــة نطــاق خــارج اجلهــود تعبئــة علــى األعضــاء األفــراد بقــدرة يــرتبط التطــوع أن مبعــىن ،
 .نفسها اجلمعية لـها تتصدى اليت املشكلة
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 تصــدر األهليــة اجلمعيــات أن تــرى ثالبحــ عينــة أن يعــين وهــذا ) 0.82( بنســبة )3( رقــم العبــارة تــأيت مث -
 املطبوعـات هـذه بعـض علـى اطالعـه خـالل مـن يـرى الباحـث أن إال ، املعـوق الطفـل برتبيـة تتعلـق مطبوعات

 Gــا تقــوم الــيت األنشــطة توضــح الــيت والعبــارات الصــور مــن جمموعــة علــى تقتصــر األحيــان مــن الكثــري يف أ�ــا
 .دورية غري مطبوعات أ�ا كما املعوق الطفل تربية جبوانب تمU اليت املوضوعات إىل االفتقار مع اجلمعية

 عينـة أن ذلـك ويعـين منخفضـة نسـبة وهـي ) 0.78 ( قـدرها نسـبة علـى حصلت فقد )2( رقم العبارة أما -
 جتــد ال النــدوات هــذه أن إال ، املعــوق الطفــل برتبيــة تتعلــق نــدوات تــنظم األهليــة اجلمعيــات أن تــرى البحــث

 .دورية بصفة تعقد ال أ�ا كما ، املطلوبة بالصورة يتم ال عنها اإلعالن أن حيث ا3تمع أفراد من كبري إقبال

 :عبارات ال تتحقق  -ب
 جمــالس أعضــاء ( مــن البحــث عينــة أن الثانيــة االســتبيان لصــحيفة امليــداين التطبيــق نتــائج أوضــحت 

 دور حمـــور متثـــل عبـــارة عشـــرة اثنـــيت بـــني مـــن عبـــارات مخـــس أن تـــرى ) Gـــا والعـــاملني األهليـــة اجلمعيـــات إدارة
 تفســري مــع النتيجــة هــذه عــرض يلــي وفيمــا ، املعــوق الطفــل تربيــة علــى وأثــره ا3تمــع جتــاه األهليــة اجلمعيــات

 .ذلك

 )23( جدول
  من البحث عينة نظر وجهة من تتحقق ال التي العبارات يبين 

 ) بها والعاملين الجمعيات إدارة مجالس أعضاء (

متوسط 
ستجابةاال العبارة

رقم 
العبارة

0.53 .Uتم اجلمعية بتعديل القيم والسلوكيات السلبية ألفراد ا3تمع جتاه األطفال املعوقني 11-
0.50 .حتث اجلمعية أفراد ا3تمع على تلبية املتطلبات الرتبوية لألطفال املعوقني 5-
0.46 .Uتم برتبية الطفل املعوق...) تلفاز  –إذاعة  –صحافة (تشارك اجلمعية يف أنشطة إعالمية  4-
0.45 .تشارك اجلمعية يف املؤمترات اليت Uتم برتبية الطفل املعوق 1-
0.44 .حتث اجلمعية املؤسسات التشريعية على سن قوانني لصاحل األطفال املعوقني 11-

 ال األهليـة اجلمعيـات أن ترى البحث عينة أن يعين وهذا )0.53 ( نسبة على )11( رقم العبارة حصلت -
 قلــة إىل ذلــك الباحــث ويعــزي املعــوقني األطفــال جتــاه ا3تمــع ألفــراد الســلبية والســلوكيات القــيم بتعــديل Uــتم

 اجتاهـــاUم بتعـــديل االهتمـــام قلـــة وبالتـــايل ، املعـــوقني لألطفـــال ا3تمـــع أفـــراد نظـــرة بطبيعـــة اجلمعيـــات اهتمـــام
 هنـــاك أن حيـــث ، نفســـها اجلمعيـــات جهـــود علـــى ســلباً  بـــدوره عكسيـــن والـــذي األطفـــال هـــؤالء حنـــو الســلبية
 باألفكــــار األول العامــــل يتعلــــق اإلعاقــــة مشــــكلة ملواجهــــة املكثفــــة اجلهــــود بنيــــة يف يهــــدمان هامــــان عــــامالن

ة الرعايــة جهــود مــن املعــوقني األطفــال آالف حرمــان مــن عليهــا يرتتــب ومــا املشــكلة عــن اخلاطئــة واملعلومــات
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 أو معلنــة االجتاهــات هــذه أكانــت ســواء ، حنــوهم الســلبية باالجتاهــات الثــاين العامــل ويتعلــق موالتعلــي والتنميــة
 .ا3تمع يف إدماجهم سوء من عليها يرتتب وما مضمرة

 اجلمعيـــات أن تـــرى البحـــث عينـــة أن يعـــين وهـــذا ) 0.50 ( قـــدرها نســـبة علـــى )5( رقـــم العبـــارة حصـــلت -
 الباحـث ويعـزي املعـوقني لألطفـال الرتبويـة املتطلبـات تلبيـة علـى 3تمـعا أفـراد حـث يف بـدورها تقوم ال األهلية
 اجلمعيـات أن حيـث اإلعالميـة الوسـائل وخاصـة بـذلك القيام من متكنها اليت للوسائل امتالكها قلة إىل ذلك

 الطفــل برتبيــة Uــتم والــيت ) ... تلفــاز – إذاعــة – صــحافة ( اإلعالميــة األنشــطة يف بفاعليــة تشــارك ال األهليــة
 )و46( بنســبة تتحقــق ال أ�ــا حيــث )4( رقــم العبــارة حنــو العينــة أفــراد اســتجابة مــن اتضــح مــا وذلــك املعــوق
 ممـا املعـوق الطفل تربية جمال يف األهلية اجلمعيات جبهود اإلعالم وسائل اهتمام يف قصوراً  هناك أن تعين واليت
 .املعوقني لألطفال الرتبوية اتاملتطلب تلبية على ا3تمع أفراد حث يف دورها على يؤثر

 يف األهليــــة اجلمعيــــات مشــــاركة ضــــعف إىل يشــــري وهــــذا )0.45 ( قــــدرها بنســــبة )1( رقــــم العبــــارة وتــــأيت -
 ضـعف وإىل املـؤمترات هـذه مثـل انعقـاد قلـة إىل ذلـك الباحث ويعزي ، املعوق الطفل برتبية Uتم اليت املؤمترات

 إىل باإلضــافة املــؤمترات هــذه مثــل بعقــد Uــتم الــيت البحــوث ومراكــز واجلامعــات األهليــة اجلمعيــات بــني الصــلة
 جانـب إىل هـذا ، فيهـا املشـاركة كيفيـة أو انعقادهـا ومكـان مبوعـد اجلمعيـات هـذه يف املتخصصني دراية عدم

 .املؤمترات هذه مثل يف املشاركة تستطيع اليت الكوادر إىل األهلية اجلمعيات افتقار

 علـى األهليـة اجلمعيـات قـدرة ضـعف يعـين وهذا )0.44( قدرها نسبة على )11( رقم العبارة حصلت مث -
 اجلمعيـات أن إىل ذلـك الباحـث ويعـزي املعـوقني األطفـال لصـاحل قوانني سن على التشريعية املؤسسات حث

 يعـين الـذي التنموي بالدور القيام إىل بعد تصل ومل اخلدمي الرعائي الدور على تركز زالت ما مصر يف األهلية
 .احلقوق عن والدفاع القدرات تعزيز

 :عبارات غير دالة إحصائياً  -ج
 جمــالس أعضــاء ( مــن البحــث عينــة نظــر وجهــة مــن إحصــائياً  الدالــة غــري العبــارات عــرض يلــي فيمــا 

 ). Gا والعاملني األهلية اجلمعيات إدارة

 

 )24( جدول
  من البحث عينة نظر وجهة من إحصائياً  دالة غير عبارات
 .بها والعاملين األهلية الجمعيات إدارة مجالس اءأعض

متوسط 
االستجابة

العبارة رقم 
العبارة
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0.77 .تشارك اجلمعية يف محالت تطعيم األطفال للوقاية من اإلعاقة  9-
0.57 .تتعاون اجلمعية مع الـهيئات واملؤسسات اليت تقدم خدمات لألطفال املعوقني 7-

 – 0.78( إحصـــائياً  الـــدال غـــري املـــدى يف وقعـــن قـــد عبـــارتني هنـــاك نأ الســـابق اجلـــدول مـــن يتبـــني 
 الداللـــــة دون كانـــــت وإن ) 0.77 ( قـــــدرها عاليـــــة نســـــبة علـــــى )9( رقـــــم العبـــــارة حـــــازت حيـــــث )0.56

 يف األهليـة اجلمعيـات مشـاركة مـدى مـن متأكـدة غـري البحث عينة أن يعين مما )0.78 ( املطلوبة اإلحصائية
 تتبـاين األهليـة اجلمعيـات أن إىل ذلك البحث ويعزي ، عدمه من اإلعاقة من للوقاية األطفال تطعيم محالت
 األطفـال تطعـيم يف يشـارك مـن اجلمعيـات هـذه فمـن اإلعاقة من للوقاية األطفال تطعيم محالت جتاه مواقفها

 الفتــاتو  ملصــقات يضــع مــا ومنهــا األطفــال لتطعــيم مقــراً  يكــون مــا ومنهــا ، تواجــدهم وأمــاكن منازلـــهم يف
 جعـل ممـا ، احلمـالت لــهذه اهتمامـا يـويل ال ما اجلمعيات هذه ومن التطعيم وأماكن ملوعد ا3تمع أفراد توجه
 عدمه من احلمالت هذه يف باملشاركة األهلية اجلمعيات قيام مدى على حكمها يف متأكدة غري العينة أفراد

 غــري املــدى يف واقعــة أ�ــا إال منخفضــة نســبة وهــي ) 0.57 ( نســبة علــى حــازت فقــد )7( رقــم العبــارة أمــا -
 اجلمعيــات تعــاون مــدى مــن متأكــدة غــري البحــث عينــة أن يعــين وهــذا ) 0.56 – 0.78 ( إحصــائياً  الــدال

 علـى ذلـك الباحـث ويعـزي عدمـه مـن املعـوقني لألطفـال خـدمات تقدم اليت واملؤسسات الـهيئات مع األهلية
 تقـدمها الـيت اخلـدمات بطبيعـة معرفتهم قلة جانب إىل املؤسساتو  الـهيئات Gذه البحث عينة اتصال ضعف

 .عدمه من معها اجلمعيات تعاون من متأكدين غري جعلـهم مما ،

- :معوقات دور الجمعيات األهلية في تربية الطفل المعوق: المحور الثالث
 عـن األهليـة يـاتاجلمع تعوق اليت املعوقات بعض عن تعرب عبارة عشرة اثنيت على احملور هذا يشتمل 

 أعضـاء( مـن البحـث عينـة اسـتجابة متوسـط نسـبة التـايل اجلـدول ويعـرض ، املعوق الطفل تربية يف دورها أداء
 :العبارات هذه من عبارة لكل )Gا والعاملني األهلية اجلمعيات إدارة جمالس

 

 

 )25( جدول
 .المعوق الطفل يةترب في األهلية الجمعيات دور معوقات حول البحث عينة استجابات يبين

متوسط 
االستجابة العبارة

رقم 
العبارة

0.96 .قصور إمكانيات اجلمعية عن تدبري التمويل الالزم لرتبية الطفل املعوق 1-
0.91 .قلة اهتمام وسائل اإلعالم جبهود اجلمعيات األهلية العاملة يف جمال رعاية األطفال املعوقني 2-
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0.77
ات احلكوميـــة مـــع اجلمعيـــات األهليـــة العاملـــة يف جمـــال رعايـــة الطفـــل قلـــة تعـــاون املؤسســـات واجلهـــ

.املعوق
3-

0.86 .قلة دعم الـهيئات واملنظمات الدولية للجمعيات األهلية العاملة يف جمال رعاية األطفال املعوقني 4-
0.79 .قلة تعاون اجلمعية مع اجلمعيات األخرى العاملة يف جمال رعاية األطفال املعوقني 5-
0.94 .قلة إقبال أفراد ا3تمع على التطوع يف اجلمعية للعمل يف جمال تربية الطفل املعوق 6-
0.54 .قلة توافر اخلربات املطلوبة يف جمال تربية الطفل املعوق لدى معظم أعضاء جملس إدارة اجلمعية 7-
0.75 .األطفال قصور تفهم أعضاء اجلمعية ألهداف تربية الطفل املعوق مبرحلة رياض 8-
0.51 .ضعف قدرة اجلهاز اإلداري باجلمعية على القيام مبهامه 9-
0.89 .قلة احلوافز واملكافآت املقدمة للعاملني باجلمعية 10-
0.83 .قلة توافر دورات تدريبية ألعضاء اجلمعية يف جمال تربية األطفال املعوقني 11-
0.80 .معية يف تربية الطفل املعوققلة تعاون أسر األطفال املعوقني مع اجل 12-

 :عبارات الموافقة -أ
 أعضـــاء ( مـــن البحـــث عينـــة أفـــراد أن الثانيـــة االســـتبيان لصـــحيفة امليـــداين التطبيـــق نتـــائج أوضـــحت 

 متثـل الـيت هـي عبـارة عشـرة اثنـيت بـني مـن عبـارات مثـان أن يرون ) Gا والعاملني األهلية اجلمعيات إدارة جمالس
 .النتيجة هذه التايل اجلدول ويوضح ، املعوق الطفل تربية يف األهلية اجلمعيات لدور حقيقية معوقات

 )26( الجدول
  لدور كمعوقات العينة أفراد عليها وافق التي العبارات يبين

 .المعوق الطفل تربية في األهلية الجمعيات

متوسط 
االستجابة

العبارة رقم 
العبارة

0.96 .دريب التمويل الالزم لرتبية األطفال املعوقنيقصور إمكانيات اجلمعية عن ت 1-
0.94 .قلة إقبال أفراد ا3تمع على التطوع يف اجلمعية للعمل يف جمال تربية األطفال املعوقني 6-
0.91 .قلة اهتمام وسائل اإلعالم جبهود اجلمعيات األهلية العاملة يف جمال رعاية األطفال املعوقني 2-
0.89 .واملكافآت للعاملني باجلمعيةقلة احلوافز  10-

0.86
ــــة يف جمــــال رعايــــة األطفــــال  ـــــهيئات واملنظمــــات الدوليــــة للجمعيــــات األهليــــة العامل قلــــة دعــــم ال

.املعوقني
4-

0.83 .قلة توافر دورات تدريبية ألعضاء اجلمعية يف جمال تربية  األطفال املعوقني 11-
0.80 .اجلمعية يف تربية الطفل املعوققلة تعاون أسر األطفال املعوقني مع  12-
0.79 .قلة تعاون اجلمعية مع اجلمعيات األخرى العاملة يف جمال رعاية األطفال املعوقني 5-
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- :يلي ما السابق اجلدول من يتضح 

 أن تـرى البحـث عينـة أن يعـين وهـذا ) 0.96 ( قـدرها مرتفعـة استجابة نسبة على )1( رقم العبارة حازت -
 دور معوقـات أهـم يشـكل املعـوق الطفـل لرتبيـة الـالزم التمويـل تـدبري عـن األهليـة اجلمعيـات نياتإمكا قصور

 أزمــة تواجــه مصــر يف األهليــة اجلمعيــات غالبيــة أن إىل ذلــك ويرجــع املعــوق الطفــل تربيــة يف األهليــة اجلمعيــات
 األعضـاء اشـرتاكات أن كمـا ، حمـدود احلكومـة مـن اجلمعيـات عليـه حتصـل الـذي املـادي فالدعم حادة متويل

 الضــغوط ضــوء يف خاصــة األعضــاء كــل ســدادها يف ينــتظم وال اجلمعيــات مــوارد مــن ضــئيلة نســبة إال متثــل ال
 أن شــك وال والـــهبات التربعــات ضــآلة ذلــك علــى زد ، املــواطنني مــن العظمــى الغالبيــة تواجــه الــيت االقتصــادية

 املعــوق الطفــل وتربيــة رعايــة جتــاه اجلمعيــات هــذه ومشــروعات أنشــطة علــى احلــال بطبيعــة ســلباً  يــنعكس هــذا
 .تكلفتها بارتفاع تتميز املعوق الطفل إليها حيتاج اليت اخلدمات وأن خاصة

 البحــث عينــة أن يعــين وهـذا ) 0.94 ( قــدرها أيضــا مرتفعـة اســتجابة نســبة علـى )6( رقــم العبــارة وحـازت -
 يعـد املعـوقني األطفـال تربيـة جمـال يف للعمـل األهليـة يـاتاجلمع يف التطـوع علـى ا3تمع أفراد إقبال قلة أن ترى
 خـالل مـن الباحـث الحظـه مـا ذلـك ويؤكـد ، املعـوق الطفل تربية يف األهلية اجلمعيات دور معوقات أهم من

 اخنفــاض مــع بـأجر عــاملون هـم اجلمعيــات Gـذه العــاملني مــن الكثـري أن يف اجلمعيــات لــهذه امليدانيــة الزيـارات
  املنافـذ فـتح إىل أدت والـيت الراهنـة الفـرتة يف السوق مبادئ  سيادة إىل ذلك الباحث ويعزي ، نياملتطوع نسبة

 معظـــم قضـــاء إىل املـــواطنني دفعـــت والـــيت والتجاريـــة  االســـتهالكية القـــيم وتـــدعيم الفـــردي الطمـــوح لتحقيـــق
 جانــب إىل هــذا األهليــة اجلمعيــات يف التطــوع عــن ينــأون جيعلـــهم ممــا الــرزق مصــادر وراء الســعي يف أوقــاUم

 اجلمعيـات لــهذه مميزة وتنظيمية إدارية قدرات إىل حيتاج املعوقني األطفال تربية جمال يف للتطوع املواطنني حفز
 اجلمعيــات مــن الكثــري إليــه تفتقــد مــا وذلــك اإلعــالم ووســائل اجلمعيــات بــني وتعــاون تضــافر إىل حيتــاج كمــا

 .األهلية

 أن إىل ذلـك ويشـري ، مرتفعـة نسـبة وهـي ) 0.91 ( قـدرها استجابة نسبة على )2( رقم العبارة وحصلت -
 األطفــال رعايــة جمــال يف العاملــة األهليــة اجلمعيــات جبهــود اإلعــالم وســائل اهتمــام قلــة أن تــرى البحــث عينــة

 ضـعف إىل ذلـك الباحـث ويعزي املعوق الطفل تربية يف األهلية اجلمعيات دور معوقات أهم من يعد املعوقني
 أن حيــث املعــوقني األطفــال رعايــة جمــال يف األهليــة اجلمعيــات تقــدمها الــيت باألنشــطة اإلعــالم وســائل تمــاماه

 لألنشـطة التعـرض دون املسـئولني بلقـاء تكتفـي فإ�ـا األهليـة اجلمعيـات جهـود تتنـاول عنـدما اإلعـالم وسـائل
 االتصـال علـى األهليـة اجلمعيـات ممعظ قدرة ضعف إىل باإلضافة هذا ، اجلمعيات لـهذه احلقيقية واملعوقات

 .املعوقني لألطفال تقدم اليت واخلدمات األنشطة إىل لتوجيهها اإلعالم بوسائل

 قلـة أن تـرى البحـث عينـة أن يعـين وهـذا ) 0.89 ( قـدرها نسـبة علـى حصـلت فقـد )10( رقم العبارة أما -
، ، املعـــوق الطفـــل تربيـــة يف األهليـــة اتاجلمعيـــ دور معوقـــات أحـــد يعـــد باجلمعيـــة للعـــاملني واملكافـــآت احلـــوافز
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 ذلـك يـدفعهم ممـا متطـوعني وليسوا بأجر عاملون هم باجلمعيات العاملني معظم أن إىل ذلك الباحث ويعزي
 ملـــا ذلـــك حتقيــق تســـتطيع ال اجلمعيــات أن إال أعمـــال مــن بـــه يقومـــون مــا نظـــري ومكافــآت حـــوافز انتظــار إىل

 )1( رقــم العبــارة يف البحــث عينــة عليــه وافقــت والــذي التمويــل ضــعف عــن ناجتــة ماديــة مشــكالت مــن تعانيـه
 .املعوق الطفل تربية يف األهلية اجلمعيات دور معوقات كأهم ) 0.96 ( قدرها مرتفعة بنسبة

 دعـــم قلـــة أن تـــرى البحـــث عينـــة أن يعـــين وهـــذا ) 0.86 ( قـــدرها نســـبة علـــى )4( رقـــم العبـــارة وحصـــلت -
 معوقــات أحــد يعــد املعــوقني األطفــال رعايــة جمــال يف العاملــة األهليــة معيــاتللج الدوليــة واملنظمــات الـــهيئات

 علــــى اجلمعيـــات قـــدرة ضـــعف إىل ذلـــك الباحـــث ويعــــزي ، املعـــوق الطفـــل تربيـــة يف األهليـــة اجلمعيـــات دور
 ويتفــق ، معهــا التعــاون يف واملنظمــات الـــهيئات رغبــة عــدم بســبب ولــيس واملنظمــات الـــهيئات بتلــك االتصــال

 منظمـات تقودهـا عاليـة حركـة هنـاك أن مـن ) 1994 النفـيس بن وسارة قنديل أماين ( تراه ما الرأي هذا مع
 الــدعم تقــدمي مــع األهليــة للجمعيــات فاعليــة أكثــر بــدور وتطالــب الدوليــة احملافــل يف تنشــط ، حكوميــة غــري

 وهــو اجلمعيـات ذههـ مشـكالت أهـم يواجـه الـدعم هـذا أن باعتبـار اجلمعيـات بعـض ملشـروعات واملـايل الفـين
 )1(.واملعوقني والطفولة والبيئة اإلنسان حقوق جمال يف نشطت قد احلركة هذه ،  التمويل قصور

 قلــة أن تــرى البحــث عينــة أن علــى يشــري وهــذا )0.83 ( نســبة علــى حصــلت فقــد )11( رقــم العبــارة أمــا -
ـــة دورات تـــوافر ـــة جمـــال يف اجلمعيـــات ألعضـــاء تدريبي  دور معوقـــات مـــن معوقـــاً  شـــكل املعـــوقني األطفـــال تربي

ـــة اجلمعيـــات ـــة اجلمعيـــات إدراك عـــدم إىل ذلـــك الباحـــث ويعـــزي ، املعـــوق الطفـــل تربيـــة يف األهلي  هـــذه ألمهي
ـــدورات أن مـــن الـــرغم علـــى ألعضـــائها الـــدورات ـــة ال ــــها اجلمعيـــات ألعضـــاء التدريبي ـــة ل  تفعيـــل يف كبـــرية أمهي
 طــــرق عــــن اجلمعيــــة أعضــــاء ومعلومــــات ومهــــارات  معــــارف بتنميــــة الــــدورات هــــذه اهتمــــت ســــواء أنشــــطتها
 بتــدريبهم أو للعمــل جديــدة أســاليب بابتكــار أو ألدوارهــم إدراكهــم بــدعم أو املعــوق الطفــل تربيــة وأســاليب

 قيــــام معوقــــات مــــن يعــــد األمــــور هــــذه كــــل وغيــــاب ، ا3ــــال هــــذا يف املســــتحدثة التكنولوجيــــا توظيــــف علــــى
 .املعوق فلالط تربية يف بدورها األهلية اجلمعيات

 قلـــة أن تــرى البحــث عينــة أن إىل يشـــري وهــذا ) 0.80 ( قــدرها نســبة علـــى )12( رقــم العبــارة وحصــلت -
 تربيــة يف األهليـة اجلمعيــات لـدور معوقـا يعــد ، املعـوقني أطفالــهم تربيــة يف األهليـة اجلمعيـات مــع األسـر تعـاون
 تعـاين املعـوقني األطفـال أسـر معظـم أن ثللبحـ النظـري اإلطـار مـن يتضـح كمـا ذلـك ويرجع ، املعوق الطفل

 معيشـية ظـروف مـن تعـاين فهـي لـذا ، التعلـيم مسـتوى يف اخنفـاض جانب إىل الدخل مستوى يف اخنفاض من
 لنفسـها تنظـر األسـر بعـض أن كمـا ، املعـوق طفلــها تربيـة يف اجلمعيـة مع التعاون على قادرة غري جتعلـها سيئة

                                          
 .259، 258، ص ص  مرجع سابقأماين قنديل  ، سارة بن النفيس ، اجلمعيات األهلية يف مصر ، ) 1(
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 عـــاتق علـــى يقـــع – نظرهـــا وجهـــة مـــن – هـــذا ألن املعـــوق طفلــــها تعلـــيم يف املشـــاركة تســـتطيع لـــن أ�ـــا  علـــى
 .ا3ال هذا يف املتخصصني

 تعــــاون قلــــة أن تــــرى البحــــث عينــــة أن علــــى يــــدل ممــــا ) 0.79 ( قــــدرها بنســــبة )5( رقــــم العبــــارة تــــأيت مث -
 دور معوقــــات نمــــ معوقــــاً  يشــــكل بينهــــا فيمــــا املعــــوقني األطفــــال رعايــــة جمــــال يف العاملــــة األهليــــة اجلمعيــــات
 اجلمعيـات أعضـاء بـني الزيـارات تبـادل قلـة إىل ذلـك الباحث ويعزي املعوق الطفل تربية يف األهلية اجلمعيات
 ضـعف إىل باإلضـافة املعـوقني األطفال جتاه اجلمعيات هذه Gا تقوم اليت واملمارسات األنشطة على لإلطالع

 علــى واملعــوقني اخلاصــة الفئــات رعايــة جلمعيــات النــوعي واالحتــاد األهليــة للجمعيــات اإلقليمــي االحتــاد قــدرة
 دراســة ( أكدتــه مــا وذلــك ، بينهــا فيمــا التعــاون علــى يــؤثر ممــا اجلمعيــات بــني اخلــربات وتبــادل االتصــال زيــادة
 )1(). 1994 قنديل أماين

 :عبارات غير موافق عليها -ب
 جمــالس أعضــاء ( مــن البحــث ينــةع أن الثانيــة االســتبيان لصــحيفة امليــداين التطبيــق نتــائج أوضــحت 

 لــدور كمعوقــات عبــارة عشــرة اثنــيت بــني مــن عبــارتني علــى توافــق مل ) Gــا والعــاملني األهليــة اجلمعيــات إدارة
 .املعوق الطفل تربية يف األهلية اجلمعيات

 )27( جدول
 .المعوق ةتربي في األهلية الجمعيات لدور كمعوقات البحث عينة عليها توافق لم التي العبارات يبين

متوسط 
االستجابة العبارة رقم 

العبارة

0.54
قلــــة تــــوافر اخلــــربات املطلوبــــة يف جمــــال تربيــــة األطفــــال املعــــوقني لــــدى معظــــم أعضــــاء جملــــس إدارة 

.اجلمعية
7-

0.51 .ضعف قدرة اجلهاز اإلداري باجلمعية على القيام مبهامه 9-

- :يلي ما يالحظ السابق اجلدول من 

 تــوافر قلــة أن تــرى البحــث عينــة ان ذلــك ويعــين ) 0.54 ( قــدرها نســبة علــى ) 7( رقــم رةالعبــا  حصــلت -
 يعتـرب ال األهليـة اجلمعيـات إدارة جمـالس أعضـاء معظـم لـدى املعـوقني األطفـال تربيـة جمال يف املطلوبة اخلربات

 أعضـاء بـني يكـون مـا البـاً غ أنـه إىل ذلـك ويرجـع املعـوق الطفـل تربية يف األهلية اجلمعيات لدور حقيقياً  معوقاً 
 الباحــث إن بـل ا3ــال هـذا يف خـربة لـــه مـن املعــوقني األطفـال برعايـة Uــتم الـيت األهليــة اجلمعيـات إدارة جمـالس

                                          
 .79، ص  مرجع سابق، ا3تمع املدين يف العامل العريب ، أماين قنديل ) 1(
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 بعــــض إدارة جملــــس أعضــــاء بــــني مــــن املعــــوقني األفــــراد بعــــض يوجــــد أنــــه امليدانيــــة زياراتــــه خــــالل مــــن الحــــظ
 .اجلمعيات

 ضــعف أن تــرى البحــث عينــة أن حيــث ) 0.51 ( قــدرها نســبة علــى حصــلت فقــد )9( رقــم العبــارة أمــا -
 تربيــة يف األهليــة اجلمعيــات دور معوقــات مــن معوقــا يعــد ال مبهامــه القيــام علــى باجلمعيــة اإلداري اجلهــاز قــدرة

 األول املقـام يف تعتمـد األهلية اجلمعيات إدارة أن البحث عينة اعتقاد إىل ذلك الباحث ويعزي املعوق الطفل
 هـذه أن يـرى الباحـث أن إال التقليديـة اإلداريـة املمارسـات إىل باإلضـافة اخلرييـة واملبـادرات الطيبـة النوايـا على

ـــا ـــام كافيـــة غـــري اخلرييـــة املبـــادرات وتلـــك الطيبـــة النواي  التغـــريات ظـــل يف مبهامـــه للجمعيـــة اإلداري اجلهـــاز لقي
 مـن العقبـات مـن الكثـري إىل تـؤدي قـد التقليديـة ةاإلداريـ املمارسـات أن كمـا الراهنـة واالجتماعيـة االقتصادية

ـــة الكفـــاءات غيـــاب أمههـــا ـــة ممارســـات ووجـــود النشـــطة اإلداري  إىل اجلمعيـــات وافتقـــاد العمـــل تعقـــد بريوقراطي
 يعمـل ممـا الذاتيـة واإلدارة الدميقراطيـة للممارسـات مراكـز إىل اجلمعيـات هذه حتويل تستطيع متجددة قيادات

 – الوفــا أبــو حممــد مجــال ( دراســة إليــه توصــلت مــا ذلــك ويؤكــد ، املعــوق لطفــل ا ةتربيــ أهــداف حتقيــق علــى
 )1(). 1996 ، مربوك فتحي سحر

 :عبارات غير دالة إحصائياً  -ج
 جمــالس أعضــاء ( مــن البحــث عينــة نظــر وجهــة مــن إحصــائياً  الدالــة غــري العبــارات عــرض يلــي فيمــا 

 ). Gا والعاملني األهلية اجلمعيات إدارة

 )28( جدول
 .بها والعاملين األهلية الجمعيات إدارة مجالس أعضاء من البحث عينة نظر وجهة من إحصائياً  دالة غير عبارات

متوسط 
االستجابة العبارة

رقم 
العبارة

0.77 .قلة تعاون املؤسسات واجلهات احلكومية مع اجلمعية يف جمال رعاية األطفال املعوقني 3-
0.75 .معية ألهداف تربية الطفل املعوق يف مرحلة رياض األطفالقصور تفهم أعضاء اجل 8-

 – 0.78( إحصـــائياً  الـــدال غـــري املـــدى يف وقعـــن قـــد عبـــارتني هنـــاك أن الســـابق اجلـــدول مـــن يتبـــني 
 الداللـــــة دون كانـــــت وإن ) 0.77 ( قـــــدرها عاليـــــة نســـــبة علـــــى )3( رقـــــم العبـــــارة حـــــازت حيـــــث )0.56

 واجلهــات املؤسســات تعــاون مــدى مــن متأكــدة غــري البحــث عينــة أن عــيني ممــا )0.78 ( املطلوبــة اإلحصــائية
 انــه إىل ذلــك الباحــث ويعــزي ، عدمــه مــن املعــوقني األطفــال رعايــة جمــال يف األهليــة اجلمعيــات مــع احلكوميــة

 مـن الدولـة غـريت احلاضـر الوقت يف مصر تشهدها اليت واالجتماعية واالقتصادية السياسية للمتغريات نتيجة

                                          
 .400، ص  مرجع سابقمجال حممد أبو الوفا ، سحر فتحي مربوك ، ) 1(
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 دعـم يف احلكوميـة اجلهـود مـع األهليـة اجلهـود تضـافر ضـرورة علـى تؤكـد فأصـبحت األهلية للجمعيات نظرUا
 دون ا3ـاالت بعض على اقتصر االهتمام ذلك أن إال ، فيها وإجيابية بفاعلية واملسامهة التنمية وبرامج خطط
 اخلاصــة الفئــات رعايــة جمــال يــةاحلكوم واجلهــات املؤسســات مــن تعاونــاً  جتــد مل الــيت ا3ــاالت بــني ومــن غريهــا

 العينــة أفــراد جعــل ممــا ، لـــها احلكــومي الــدعم قلــة مــن تعــاين اجلمعيــات هــذه معظــم زالــت مــا حيــث واملعــوقني
 رعايـــة جمـــال يف األهليـــة اجلمعيـــات مـــع احلكوميـــة واجلهـــات املؤسســـات تعـــاون مـــدى علـــى حكمهـــا يف تـــرتدد
 .التعاون هذا ضآلة بسبب املعوق الطفل

 الداللـــة دون أ�ـــا إال عاليـــة نســـبة وهـــي ) 0.75 ( قـــدرها نســـبة علـــى حصـــلت فقـــد )8( رقـــم عبـــارةال أمـــا -
 اجلمعيـات أعضـاء تفهـم مـدى مـن متأكـدة غـري البحث عينة أن إىل يشري مما ) 0.78 ( املطلوبة اإلحصائية

 يف قصـــور نـــاكه أن يـــرى الباحـــث أن إال ، األطفـــال ريـــاض مرحلـــة يف املعـــوق الطفـــل تربيـــة ألهـــداف األهليـــة
 الطفــل تربيــة يف األهليــة اجلمعيــات دور معوقــات مــن معوقــاً  يشــكل مــا األهــداف لـــهذه اجلمعيــة أعضــاء تفهــم

 مجعيـــاUم تقـــدمها الـــيت والـــربامج األنشـــطة يف اجلمعيـــات هـــذه أعضـــاء مشـــاركة قلـــة إىل ذلـــك ويرجـــع املعـــوق
 ( ذلـك ويؤكـد ، حتقيقهـا علـى للعمـل اUممجعيـ أهداف على اطالعهم عدم إىل باإلضافة ، املعوقني لألطفال

 اجلمعيـات أهـداف بني تام تطابق يوجد ال أنه إىل توصلت واليت ) 1996 حممود الباسط عبد رفعت دراسة
 )1(.احمللي ا3تمع احتياجات تلبية يف اجلمعيات هذه ألعضاء الشخصية األهداف وبني

                                          
حول املؤمتر األولرفعت عبد الباسط حممود ، دراسة حالة جلمعية تنمية ا3تمع احمللي يف منطقة حضرية بالقاهرة ، ) 1(

املعهد العايل للخدمة االجتماعية ببنها ، واجلمعية ،  معات احمللية غي الوطن العريباجلمعيات األهلية وتنمية ا3ت
 .380م، ص  1996سبتمرب  4: أغسطس  24: العربية لعلم االجتماع بتونس ، اإلسكندرية 
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الفصل الثامنن
 ملخص نتائج الدراسة

 والتوصيات  والتصور المقترح  
 والبحوث المقترحة

 .ملخص نتائج الدراسة امليدانية : أوال 
التصور املقرتح لدور اجلمعيات األهلية يف تربية الطفل املعوق مبرحلة رياض : ثانيا 

 .األطفال 
 .توصيات الدراسة : ثالثا 
 .البحوث املقرتحة : رابعا 
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، مـــع حتليـــل وتفســـري هـــذه النتـــائج خـــالل  بعـــد أن قـــدم الباحـــث عرضـــا لنتـــائج الدراســـة امليدانيـــة 
الفصــل الســـابق ، جيـــدر بالباحـــث أن يتنـــاول يف الفصـــل احلــايل أبـــرز النتـــائج الـــيت توصـــلت غليهـــا الدراســـة 

 .والتصور املقرتح والتوصيات والبحوث املقرتحة 
 

  -: امليدانية الدراسة نتائج ملخص : أوالال

-:دور رياض األطفال المعوقين التابعة للجمعيات األهلية في تربية الطفل المعوق -1
للجمعيـــات األهليـــة تقـــوم بـــدورها يف تبـــني مـــن نتـــائج الدراســـة أن ريـــاض األطفـــال املعـــوقني التابعـــة  �

تـدريب الطفــل علــى بعــض مهــارات العنايـة بذاتــه وأن كــان ذلــك يــتم بطريقـة غــري خمطــط هلــا يف معظــم 
األحيــان ، كمــا تبــني أن هــذه الريــاض Uــتم بتــدريب األطفــال علــى األوضــاع واحلركــات املختلفــة الــيت 

بصــريا مـــنهم ، كمــا أ�ـــا تعمــل علـــى  تســاعدهم علـــى التكيــف مـــع بيئــتهم وخاصـــة األطفــال املعـــوقني
. إكساب األطفال بعض القيم الدينية إىل جانب تدريبهم على السلوك املقبول أخالقيا 

بينمــا تبــني مــن نتــائج الدراســة أن تلــك الريــاض ال تقــوم بــدورها يف العمــل علــى املشــاركة اإلجيابيــة  �
ي وضـــع بـــرامج لألنشـــطة الرياضـــية الـــيت للطفـــل يف األنشـــطة الرياضـــية املناســـبة ألعاقتـــه حيـــث ال تراعـــ

ميكــن أن تــتم مــن خالهلــا هــذه املشــاركة ، كمــا أ�ــا ال Uــتم بتــدريب الطفــل علــى القيــام بــبعض املهــام 
واألدوار يف املواقـــف االجتماعيـــة الـــيت ميكـــن للطفـــل املشـــاركة فيهـــا ، إىل جانـــب عـــدم تـــدريب الطفـــل 

خرين بكفاءة ، كما تبني باإلضافة إىل ذلـك أن تلـك على استخدام وسيلة التواصل املناسبة له مع اآل
الريــاض ال تعمــل علــى إكســاب الطفــل بعــض املفــاهيم احلســابية أو Uيئتــه الكتســاب مهــارات القــراءة 

 .والكتابة بالطرق املناسبة إلعاقته 

دور الجمعيــات األهليــة فــي تــوفير االمكانــات البشــرية الالزمــة لتربيــة الطفــل المعــوق بريــاض -2
- :ل التابعة لها األطفا

تبـــني مـــن نتـــائج الدراســـة أن اجلمعيـــات األهليـــة تتـــابع مـــدى أداء إدارات ريـــاض األطفـــال املعـــوقني  �
ملهامهــا ، كمـــا أ�ـــا تســـتجيب للمشـــكالت الـــيت تعــرتض إدارة ومعلمـــات الروضـــة وتعمـــل علـــى حلهـــا 

Gــا باعتبارهــا مــن  رغبــة منهــا يف ضــبط نظــام العمــل بالروضــة واحلــد مــن املشــكالت الــيت تعــوق العمــل
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أهم أنشطتها ، ذلك إىل جانب أ�ـا تشـجع إدارة الروضـة علـى تطـوير نفسـها وان كـان ذلـك التطـوير 
 .يقتصر يف معظم األحيان على النواحي اإلدارية فقط 

بينما تبني مـن الدراسـة أن اجلمعيـات األهليـة ال حتـدد معـايري دقيقـة الختيـار معلمـات الروضـة كمـا  �
التوجيــه واإلشــراف الرتبــوي الــذي يــنهض مبســتوى هــؤالء املعلمــات ، إىل جانــب أ�ــا ال  أ�ــا ال تــوفر

-طبيــب  –أخصــائي اجتمــاعي  –أخصــائي نفســي ( تــوفر فريــق مــن املتخصصــني يف الرتبيــة اخلاصــة 
ـــــاض ...)  كمـــــا أن تلـــــك . لإلســـــهام يف تقـــــدمي اخلـــــدمات الرتبويـــــة لألطفـــــال املعـــــوقني يف تلـــــك الري

بتنظــــيم دورات تدريبيــــة ملعلمــــات الروضــــة بصــــفة مســــتمرة باإلضــــافة إىل أ�ــــا ال  اجلمعيــــات ال تقــــوم
 .تستعني خبرباء يف الرتبية اخلاصة لتطوير برامج أنشطة الروضة 

دور الجمعيــات األهليــة فــي تــوفير االمكانــات الماديــة المالئمــة لتربيــة الطفــل المعــوق بريــاض -3
- :األطفال التابعة لها 

اسة أن اجلمعيات األهلية توفر لرياض األطفال املعـوقني التابعـة هلـا موقـع يسـهل تبني من نتائج الدر  �
 .الوصول إليه ، كما أ�ا توفر وسائل مواصالت مناسبة لنقل األطفال من وإىل الروضة 

بينما تبني من نتائج الدراسة أن اجلمعيات األهليـة ال تـوفر مسـاحة مناسـبة لعـدد األطفـال املعـوقني  �
فر يف معظــم الروضــات حديقــة أو ســاحات خارجيــة تــتالءم مــع عــدد األطفــال ، كمــا أن حيــث ال تتــو 

تلـــك اجلمعيـــات ال تـــوفر أثـــاث مناســـب أو صـــيانة دوريـــة ملبـــاين الروضـــة ومرافقهـــا ،إىل جانـــب أ�ـــا ال 
تراعي شروط السالمة يف الغرف واملمرات مما يشكل خطورة على األطفـال ،أمـا فيمـا يتعلـق بـاألجهزة 

ية فإن معظم اجلمعيـات مل تـتمكن مـن توفريهـا لضـعف االمكانـات املاديـة Gـا ،أمـا اجلمعيـات التعويض
اليت متكنـت مـن تـوفري بعـض هـذه األجهـزة فهـي غالبـا مـا تكـون أجهـزة قدميـة وغـري متطـورة ال تواكـب 
التطـــــورات العامليـــــة الراهنـــــة يف هـــــذا ا3ـــــال ، وباإلضـــــافة إىل ذلـــــك فقـــــد تبـــــني مـــــن الدراســـــة أن تلـــــك 
اجلمعيــات ال تعمــل علــى أن تكــون بــرامج أنشــطة الروضــة منســجمة مــع حاجــات األطفــال املعــوقني ، 
حيث غالبا ما تكون برامج تلك األنشـطة هـي نفـس بـرامج أنشـطة ريـاض األطفـال العـاديني دون أي 

لـك تعديل يتمشى مـع احلاجـات اخلاصـة هلـؤالء األطفـال ، باإلضـافة إىل أ�ـا ال تـوفر مـا يلـزم لتنفيـذ ت
 .األنشطة 

- :معوقات دور رياض األطفال المعوقين التابعة للجمعيات األهلية في تربية الطفل المعوق -4
تبــــني مــــن نتــــائج الدراســــة أن هنــــاك بعــــض املعوقــــات الــــيت تعــــوق ريــــاض األطفــــال املعــــوقني التابعــــة  �

ات مرتبـــة ترتيبـــا للجمعيـــات األهليـــة عـــن أداء دورهـــا يف تربيـــة الطفـــل املعـــوق ، وفيمـــا يلـــي هـــذه املعوقـــ
- :تنازليا حسب درجة املوافقة عليها 
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 افتقار الروضة للتجهيزات املناسبة لرتبية الطفل املعوق -
 .قلة توفر الوسائل التعليمية املناسبة إلعاقة الطفل  -
 .ضعف تعاون أسرة الطفل املعوق مع معلمات وإدارة الروضة  -
 .عدم صالحية املبىن كروضة لألطفال املعوقني -
 .كثرة تغيب األطفال املعوقني عن الروضة    -
 .كثرة املهام اإلدارية املسندة إلدارة الروضة   -
 .ارتفاع كثافة فصول الروضة  -
 .عدم كفاية برامج أنشطة الروضة حلاجات األطفال املعوقني  -
 يعتــرب معوقــا بينمــا تبــني مــن الدراســة أن قلــة تعــاون إدارة  اجلمعيــة مــع  إدارة ومعلمــات الروضــة ال �

حقيقيــا لــدور ريــاض األطفــال املعــوقني يف تربيــة الطفــل املعــوق باعتبــار أن إدارة اجلمعيــة حريصــة علــى 
التعـــاون مـــع إدارة ومعلمـــات الروضـــة يف حتقيـــق أهـــداف الروضـــة والـــيت تعتـــرب يف الوقـــت نفســـه أهـــدافا  

شــكل معوقــا حقيقيــا لــدور كمــا تبــني أيضــا أن ضــعف رغبــة املعلمــات للعمــل بالروضــة ال ي. للجمعيـة 
رياض األطفال املعوقني يف تربية الطفل املعوق حيث أن هؤالء املعلمات يتمسـكن بالعمـل يف الروضـة 

أما فيما يتعلق بقلة وجود سجالت وافيـة عـن األطفـال املعـوقني فـإن .على الرغم ما فيه من صعوبات 
يف تربيــة الطفــل املعــوق وهــو خيتلــف يف الباحــث يــرى انــه معوقــا حقيقيــا لــدور ريــاض األطفــال املعــوقني 

 .ذلك مع عينة الدراسة 

-:دور الجمعيات األهلية تجاه أسرة الطفل المعوق -1
تبــني مــن نتــائج الدراســة أن اجلمعيــات األهليــة تعمــل علــى بنــاء عالقــة إجيابيــة مــع أســر األطفــال   �

املعوقني ، ويرجع ذلك إىل طبيعة اخلدمات اليت تقدمها هذه اجلمعيـات ، كمـا أشـارت النتـائج إىل أن 
اجلديـة ملـا هلـا  تلك اجلمعيات Uتم باقرتاحات وتوصيات أوليـاء أمـور األطفـال املعـوقني وتأخـذها بعـني

ــــة الطفــــل وظــــروف إعاقتــــه ،كمــــا تقــــدم اجلمعيــــات ألســــر األطفــــال املعــــوقني  مــــن أمهيــــة يف فهــــم حال
معلومات عن حالة أطفاهلم ،وإن كان تقدمي هـذه املعلومـات يـتم مـن خـالل املقابلـة الشخصـية ولـيس 

 .من خالل تقارير كتابية 
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ة ال تقــوم بــدورها يف توجيــه األســرة لكــي تتقبــل بينمــا تبــني مــن نتــائج الدراســة أن اجلمعيــات األهليــ �
طفلها املعوق وتتعايش معـه بطريقـة طبيعيـة حيـث أ�ـا ال متتلـك الوسـائل واألسـاليب املناسـبة لـذلك ، 
فهي ال توفر نشرات إرشادية هلذه األسر لضعف االمكانات املادية ولقلـة املتخصصـني القـادرين علـى 

ال Uــتم بتــدريب األســر علــى كيفيــة إكســاب أطفــاهلم بعــض كمــا أ�ــا . صــياغة مثــل هــذه النشــرات 
املهــارات مبــا يتناســب مــع إعاقــاUم أو بتــدريبهم علــى اســتخدام بعــض الوســائل الــيت تســاعدهم علــى 
تعلــيم أطفــاهلم يف املنــزل ، باإلضــافة إىل أن اغلــب اجلمعيــات ال تقــدم مســاعدات ماديــة هلــذه األســر 

ملـــا تتكلفـــه مـــن مصـــروفات إضـــافية تقتضـــيها ظـــروف إعاقـــة  بـــرغم حاجتهـــا إىل مثـــل هـــذه املســـاعدات
 .الطفل 

- :دور الجمعيات األهلية تجاه المجتمع -2
تبـــني مـــن نتـــائج الدراســـة أن اجلمعيـــات األهليـــة تـــوفر ألفـــراد ا3تمـــع معلومـــات عـــن اخلـــدمات الـــيت  �

سـب واألسـاليب تقدمها لألطفال املعوقني ،وأن كانت تستخدم يف سبيل ذلك وسـائل تقليديـة ال تتنا
ـــــات تصـــــدر مطبوعـــــات إال أن هـــــذه  ــــذه املعلومـــــات ، فاجلمعي ـــــل هـ ـــــع يف تقـــــدمي مث ـــــيت تتب ـــــة ال احلديث
املطبوعــات غالبــا مــا تقتصــر علــى جمموعــة مــن الصــور والعبــارات الــيت توضــح األنشــطة الــيت تقــوم Gــا 

تــنظم اجلمعيــات  اجلمعيــة مــع االفتقــار إىل املوضــوعات الــيت Uــتم جبوانــب تربيــة الطفــل املعــوق ، كمــا
نــدوات تتعلــق برتبيــة الطفــل املعــوق إال أ�ــا ال جتــد إقبــاال كبــريا مــن أفــراد ا3تمــع ، كمــا أ�ــا ال تعقــد 
بصــفة دوريــة ، كمــا تبــني أيضــا أن اجلمعيــات األهليــة هلــا دور يف حــث أفــراد ا3تمــع علــى التطــوع يف 

معظــم األحيــان علــى جمــرد حــثهم علــى جمــال تربيــة األطفــال املعــوقني وان كــان ذلــك الــدور يقتصــر يف 
العضـــوية يف اجلمعيـــة  ولـــيس يف تعبئـــة جهـــودهم ملواجهـــة مشـــكلة اإلعاقـــة واملســـامهة بفاعليـــة يف تربيـــة 

 .الطفل املعوق 

بينما بينت الدراسة أن اجلمعيات األهلية ال Uتم بتعـديل القـيم والسـلوكيات السـلبية ألفـراد ا3تمـع  �
كما أ�ا ال تقوم بدورها يف حث أفراد ا3تمع على تلبية االحتياجـات الرتبويـة جتاه األطفال املعوقني ،  

هلــؤالء األطفــال ، ويرجــع ذلــك إىل قلــة امتالكهــا للوســائل الــيت متكنهــا مــن القيــام بــذلك ، كمــا تبــني 
ضــعف مشــاركة اجلمعيــات األهليــة يف املــؤمترات الــيت Uــتم برتبيــة الطفــل املعــوق جبانــب ضــعف قــدرUا 

حث املؤسسـات التشـريعية علـى سـن قـوانني لصـاحل األطفـال املعـوقني ، ويرجـع ذلـك إىل تركيزهـا على 
على الـدور الرعـائي اخلـدمي أكثـر مـن الـدور التنمـوي الـذي يعـين تعزيـز القـدرات والـدفاع عـن احلقـوق 

 .ومحايتها 
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- :معوقات دور الجمعيات األهلية في تربية الطفل المعوق -3
راسة أن هنـاك بعـض املعوقـات الـيت تعـوق اجلمعيـات األهليـة عـن أداء دورهـا  يف تبني من نتائج الد �

- :تربية الطفل املعوق ، وفيما يلي هذه املعوقات مرتبة ترتيبا تنازليا حسب درجة املوافقة عليها
 .قصور إمكانيات اجلمعيات عن تدبري التمويل الالزم لرتبية األطفال املعوقني  -
 3تمع على التطوع يف اجلمعيات للعمل يف جمال تربية األطفال املعوقني قلة إقبال أفراد ا -
 قلة اهتمام وسائل اإلعالم جبهود اجلمعيات األهلية العاملة يف جمال تربية األطفال املعوقني  -
 .قلة تعاون أسر األطفال املعوقني مع اجلمعية يف تربية الطفل املعوق  -
 .دولية للجمعيات األهلية العاملة يف جمال رعاية األطفال املعوقني قلة دعم اهليئات واملنظمات ال -
 .قلة توافر دورات تدريبية ألعضاء اجلمعية يف جمال تربية األطفال املعوقني  -
كمــا تبــني مــن نتــائج الدراســة أن قلــة تــوافر اخلــربات املطلوبــة يف جمــال تربيــة األطفــال املعــوقني لــدى   �

معيـــة ال يعـــد معوقـــا حقيقيـــا لـــدور اجلمعيـــات األهليـــة يف تربيـــة الطفـــل معظـــم أعضـــاء جمـــالس إدارة اجل
املعــوق حيــث غالبــا مــا يكــون بــني أعضــاء جمــالس إدارة هــذه اجلمعيــات مــن لــه خــربة يف هــذا ا3ــال ،  
كمــا تبــني أن ضــعف قــدرة اجلهــاز اإلداري باجلمعيــات علــى القيــام Gامــه ال يعــد معوقــا حقيقيــا لــدور 

إال أن .ار أنــه يســتند علــى نوايــا طيبــة إىل جانــب قيامــه مبهامــه اإلداريــة التقليديــة هــذه اجلمعيــات باعتبــ
الباحـــث وضـــح يف تفســـريه للنتـــائج أن النوايـــا الطيبـــة واملمارســـات اإلداريـــة التقليديـــة غـــري كافيـــة لقيـــام 

بيـــة اجلهــاز اإلداري مبهامــه بــل إن تلـــك املمارســات تعــد معوقــا حقيقيـــا لــدور اجلمعيــات األهليــة يف تر 
 الطفل املعوق 

 
 املعـوق الطفـل تربيـة يف األهليـة اجلمعيـات لـدور املقـرتح التصور : ثانياا

 -: األطفال رياض مبرحلة
بعــد أن كشــفت الدراســة عــن واقــع دور اجلمعيــات األهليــة يف تربيــة الطفــل املعــوق مبرحلــة ريــاض  

الباحــث يف هــذه الصــفحات إىل األطفــال ، وذلــك مــن خــالل اإلطــار النظــري مث الدراســة امليدانيــة يســعى 
وضــع تصــور مقــرتح للــدور الــذي ينبغــي أن تقــوم بــه هــذه اجلمعيــات يف تربيــة الطفــل املعــوق مبرحلــة ريــاض 

 .األطفال 

حيــث أن تقــدم الطفــل . وتــأيت أمهيــة وضــع هــذا التصــور مــن أمهيــة الرتبيــة املبكــرة للطفــل املعــوق  
ت بيئتــه وإن مــدى مــا حيققــه هــذا الطفــل مــن جنــاح ال املعــوق وحتســن أدائــه هــو حمصــلة تفاعلــه مــع متغــريا

يتوقف فقط على خصائصه الذاتية بل يعتمد أيضا على نوعية البيئة الرتبوية والتعليمية اليت تـوفر لـه ، كمـا 
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أن الســنوات األوىل يف حيــاة األطفــال املعــوقني الــذين ال تقــدم هلـــم بــرامج تربويــة إمنــا هــي ســنوات حرمـــان 
ضافة إىل أن اإلخفاق يف توفري هـذه الـربامج ال يـؤدي إىل اسـتمرار بقـاء الوضـع احلـايل وفرص ضائعة ، باإل

مـن هنـا كانـت احلاجـة ماسـة إىل . فقط ، ولكن إىل تدهور يف القدرات وقصور يف النمو مبختلـف جوانبـه 
يفهم مــــع تقــــدمي اخلــــدمات الرتبويــــة والتعليميــــة هلــــؤالء األطفــــال حــــىت ميكــــن االرتقــــاء بــــأدائهم وبالتــــايل تكــــ

 .أنفسهم وا3تمع 

وملا كانت اجلمعيات األهلية من الدعائم األساسية اليت يعتمـد عليهـا ا3تمـع يف تلبيـة احتياجـات  
أفراده وخاصة الفئات الضعيفة منهم ملا هلا من أهداف إجيابية يف خدمـة صـاحل األفـراد وا3تمـع ومبـا تسـهم 

ارة واخلربة املبذولـة عـن رغبـة واختيـار املتطـوعني بغـرض أداء به وتقدمه من جمهودات تطوعية تقوم على امله
واجـب اجتمــاعي وبــدون توقــع جــزاء مــايل بالضــرورة ، كمـا أ�ــا تــؤدي خــدماUا لكــل مــن يســتحقها ولــيس 

لذا فإن جهودها من الصيغ املالئمة لتوفري اخلـدمات الرتبويـة التعليميـة لألطفـال املعـوقني . ألعضائها فقط 
 .ه اخلدمات من متطلبات ميكن توفريها بكفاءة عالية عن طريق جهود هذه اجلمعيات ملا تتطلبه هذ

ومن مث حياول الباحث تقدمي تصور مقرتح لـدور اجلمعيـات األهليـة يف تربيـة الطفـل املعـوق مبرحلـة   
- :رياض األطفال من خالل دور هذه اجلمعيات جتاه كل من 

 الطفل املعوق-1
 أسرة الطفل املعوق-2
ياض األطفالمؤسسات ر -3
ا3تمع -4
-:وفيما يلي تفصيل ذلك  

يتمثــل دور اجلمعيــات األهليــة جتــاه الطفــل املعــوق ذاتــه يف الــدور الــذي تقــوم بــه ريــاض األطفــال  
- :التابعة هلا وذلك من خالل النواحي التالية 

- :الناحية الدينية واألخالقية  -أ
ـــة كنظـــريه العـــادي لـــذلك مـــن الضـــروري لفـــت   حيتـــاج الطفـــل املعـــوق إىل الرتبيـــة الدينيـــة واألخالقي

انتباهـــه لـــنعم اهللا وقدرتـــه وإكســـابه القـــيم واملعلومـــات الدينيـــة املناســـبة لعمـــره وبـــالطرق واألســـاليب املناســـبة 
ئ الـذي قــد يصـدر منــه إلعاقتـه ، كـذلك جيــب تشـجيعه علــى احـرتام مشــاعر أقرانـه وتعــديل السـلوك اخلــاط

 .وتدريبه على السلوك املقبول اجتماعيا 

- :الناحية الصحية والجسمية  –ب 
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تعتــرب تنميــة الصــحة اجلســمية والوقايــة مــن األمــراض مــن أهــم الركــائز الــيت تقــوم عليهــا تربيــة الطفــل  
 :العمل على  املعوق ، للتأثري املتبادل بني الصحة اجلسمية وجوانب الشخصية األخرى ، لذلك ينبغي

تقدمي وجبـات غذائيـة متكاملـة للطفـل و تعويـده علـى العـادات الصـحية الضـرورية كغسـل اليـدين قبـل 
 .األكل وبعده 

إجراء الفحوص الطبية الشـاملة علـى األطفـال لتشـخيص نـواحي الـنقص أو القصـور يف النمـو وحتويـل 
.  ختصة يف الوقت املناسباحلاالت اليت حتتاج إىل إجراءات عالجية سريعة إىل اجلهات امل

العمـــل علـــى تقويـــة جســـم الطفـــل واحملافظـــة علـــى اعتـــدال قوامـــه ، ووقايتـــه مـــن اختـــاذ أوضـــاع جســـمية 
 .خاطئة يف املشي واجللوس وغريها 

.تدريب الطفل على التنقل من مكان إىل أخر يف امن وسالم واطمئنان 
.الرياضية املناسبة له  العمل على املشاركة االجيابية النشطة للطفل يف األنشطة

.تنمية املهارات احلركية ومهارة اللعب واالستفادة من األنشطة املتنوعة 
احرتام الفروق الفردية يف النمو اجلسـمي ومراعـاة أن تتـواءم األنشـطة وتتنـوع لتـدعيم هـذا النمـو بكافـة 

.مستوياته 

-:الناحية النفسية  -جـ 
ري مــن الرعايــة النفســية يفــوق مــا حيتاجــه غــريهم مــن األطفــال حيتــاج األطفــال املعــوقني إىل قــدر كبــ 

ـــه خيتلـــف عـــنهم فيشـــعر  العـــاديني حيـــث يلجـــأ الطفـــل املعـــوق إىل مقارنـــة نفســـه بـــاآلخرين ، ويكتشـــف ان
بـالعجز وقلـة احليلـة يف مواقـف ال تشـكل أيـة مشــكلة بالنسـبة لآلخـرين لـذلك فهـو معـرض ملشـاعر الفشــل 

علـه يف حاجـة علـى الرعايـة النفسـية الـيت Uـدف علـى تنميـة صـحته النفســية واإلحبـاط بصـورة متكـررة ممـا جي
- :ووقايته من االحنرافات ، فتنمو ثقته يف نفسه ويف اآلخرين ، وذلك من خالل 

تــــدريب الطفــــل علــــى حتمــــل اإلحبــــاط ، فــــذلك ضــــروري ملواجهــــة حتــــديات احليــــاة اليوميــــة ، فــــإذا مت 
يـه ووفـرت لـه محايـة زائـدة فـذلك مينعـه مـن تعلـم اسـرتاتيجيات االهتمام بالطفل املعوق بشكل مبـالغ ف

 .التغلب على الصعوبات 
 .غرس الثقة يف نفس الطفل ومساعدته على تفهم نفسه وإدراك إعاقته وتقبل هذه اإلعاقة 

.العمل على إزالة شعور الطفل بالعزلة واالنطواء 
.تطوير مهارات الطفل يف االعتماد على نفسه 

.ستعدادات وميول الطفل وتنميتها الكشف عن ا
.تعويد الطفل على التعبري عن أفكاره وعواطفه واجتاهاته 

-:الناحية االجتماعية  -د
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إن الرتبية وظيفة اجتماعية أصيلة للمجتمع كما هي اندماج يف حياة وثقافـة ا3تمـع ، وهـذا يعـين  
عــادي تــأهيال اجتماعيــا وثقافيــا ، وهــذه احلقيقــة أن العمليــة الرتبويــة تعــين للطفــل املعــوق كمــا تعــين للطفــل ال

جيب أن تكون واجبا رئيسيا من واجبات تربية الطفل املعوق ، والرتبية االجتماعية للطفل املعـوق جيـب أن 
تبــدأ بصــفة أساســية مبكــرا كلمــا أمكــن ذلــك ملــا يف ذلــك مــن أمهيــة بالغــة للنمــو الســليم لقــدرات الطفــل ، 

عية هي اجلزء املكمل للرعاية النفسية يف زيادة ربط الطفل باحمليطني به وتأكيـد حيث تعترب الرعاية االجتما
- :دوره داخل ا3تمع وميكن أن يتم ذلك من خالل ما يلي 

Uيئـــة اجلـــو االجتمـــاعي الـــذي حيقـــق للطفـــل قـــدرا مـــن الشـــعور بالســـعادة واألمـــان والطمأنينـــة يف ظـــل 
 .ملة من خمتلف اخلدمات الرتبوية واألنشطة املتنوعة عالقات إنسانية سليمة متكنه من اإلفادة الكا

.تدريب الطفل على استخدام وسيلة التواصل املناسبة له مع اآلخرين بكفاءة 
. توفري نشاطات ترفيهية للطفل مع رفاقه و تشجيعه على تكوين صداقات وعالقات معهم

.تشجيع الطفل عل املشاركة يف األنشطة االجتماعية املناسبة له 
.تنمية مشاعر اجيابية بني الطفل والقائمني على رعايته 

-:الناحية المعرفية  -هـ
الطفـــل املعـــوق يف حاجـــة إىل إدراك العـــامل مـــن حولـــه والتفاعـــل واملشـــاركة مـــع عناصـــره املختلفـــة ،  

ئـة نتيجـة ولكن يعوقه عدم القدرة على الرؤية أو السمع أو عدم إدراكه للعديد مـن العناصـر املتـوافرة يف البي
تأخره العقلي ، لذا فإن اخلدمات التعليمية متثل ضرورة قصوى لألطفال املعـوقني ، كمـا أن هـذه اخلـدمات 
حتتاج لنوع وأسلوب خاص يـتالءم مـع نـوع ومسـتوى اإلعاقـة ، خيتلـف بـدون شـك عـن أقـرا�م العـاديني ، 

ـــة لتـــوفري خـــدمات مـــن حيـــث الكلفـــة واالهتمـــام ، األمـــر الـــذي يتطلـــب حتمـــل التكـــاليف واجلهـــو  د املبذول
- :تعليمية تسعى لتعليمهم واالهتمام بالنواحي املعرفية لديهم ، وذلك من خالل ما يلي

 .العمل على تزويد الطفل باخلربات اليت حرم منها بسبب اإلعاقة 
 .الكشف عن استعدادات الطفل املعرفية وتنميتها 
.استثمار محاس الطفل للتعلم واملشاركة االجيابية 

.تشجيع حماوالت الطفل لتجريب خربات جديدة 
.توسيع مدارك الطفل عن ا3تمع الذي يعيش فيه من خالل الرحالت 

.تدريب الطفل على املهارات األساسية للقراءة والكتابة بالطرق املناسبة إلعاقته 
.Uيئة الطفل الكتساب بعض املفاهيم احلسابية بالطرق املناسبة إلعاقته 

.طفل على مهارة التعرف على األشكال بالطرق املناسبة إلعاقته تدريب ال
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إذا كانت تربية األطفال كل األطفال مهمة صعبة وشاقة فرتبية الطفل املعوق أكثر صـعوبة وأكثـر  
ســــر مجيعــــا تواجــــه أســــرة الطفــــل املعــــوق مشــــقة ، فإضــــافة إىل التحــــديات واملســــؤوليات الــــيت تواجههــــا األ

ومـــن هنـــا حتولـــت الرتبيـــة اخلاصـــة مـــن رعايـــة . مشـــكالت إضـــافية خاصـــة ، نفســـية واجتماعيـــة واقتصـــادية 
الطفـــل املعـــوق إىل رعايـــة الطفـــل وأســـرته حـــىت يســـتمر متاســـك األســـرة وترابطهـــا ، ويكتســـب أفـــراد األســـرة 

ل املعـوق ، ودجمـه مـع األطفـال العـاديني ، وتنظـيم سـلوكه املعلومات واملهارات اليت متكـنهم مـن رعايـة الطفـ
 .وتنمية قدراته ومهاراته اجلسمية والعقلية واالجتماعية 

وحيث أن اجلمعيات األهلية من أكثر اجلهـات تعرفـا علـى احتياجـات ا3تمـع بوجـه عـام واألسـرة  
فـل املعـوق مـن تربيـة طفلهـا تربيـة بوجه خاص لذا فبإمكا�ا تقدمي العديد من اخلدمات اليت متكن أسرة الط

- :سليمة ويتمثل أهم ما جيب أن تقدمه فيما يلي 
تنظـــيم بـــرامج إرشـــادية لتـــوفري الـــدعم االجتمـــاعي واالنفعـــايل للوالـــدين ملســـاعدUما علـــى اجتيـــاز ردود 

 .األفعال النفسية الناجتة عن إعاقة طفلهما 
وه ، وعــــالج مشــــكالته اليوميــــة ، ومتابعــــة توعيـــة اآلبــــاء مبراحــــل منــــو الطفــــل وحاجاتــــه ، ومطالـــب منــــ

 .اكتسابه اخلربات واملهارات واملعلومات اليت تنمي قدراته 
تنظـــيم زيـــارات ألســـرة الطفـــل املعـــوق يـــتم مـــن خالهلـــا إعـــداد األخـــوة واألخـــوات للتعامـــل مـــع أخـــيهم 

حـــرج وحيســـنوا املعـــوق ، ومعرفـــة قدراتـــه وحاجاتـــه وســـلوكياته وكيفيـــة التعامـــل معـــه حـــىت يتقبلـــوه بـــدون 
.معاملته بدون عطف زائد 

تنظيم برامج لتقدمي التثقيف الصحي والغذائي ألمهات األطفال املعـوقني لتـوعيتهن بأسـباب اإلعاقـة، 
وأســـاليب الوقايـــة والعـــالج ، وإكســـاGن املهـــارات الـــيت تســـاعدهم علـــى رعايـــة أبنـــائهن ومحـــايتهم مـــن 

.ه األمراض اجلسمية ، وتوضيح أفضل أساليب تغذيت
إعـــداد بـــرامج إرشـــادية لتوعيـــة اآلبـــاء واألمهـــات ومســـاعدUم علـــى حـــل املشـــكالت األســـرية الـــيت قـــد 

.تنجم عن وجود طفل معوق باألسرة 
إصدار نشرات وكتيبات توزع على أفراد أسرة الطفل املعوق توضـح كيفيـة طـرق وأسـاليب التعامـل مـع 

.الطفل املعوق 
طفال املعوقني حبيث يراعـى فيهـا الظـروف املعيشـية لألسـرة وظـروف توفري الرعاية االجتماعية ألسر األ

عمــل الوالــدين ، وروتــني احليــاة اليوميــة ، وظــروف بــاقي أفــراد األســرة ، وتقــدمي اخلــدمات االجتماعيــة 
اليت تساعد على تنمية العالقات فيها ، حبيث تسهم يف اندماج الطفل املعـوق فيهـا بأقصـى مـا ميكـن 

 .من مجيع النواحي 
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.العمل على توفري الدعم املادي الكايف الذي يعني األسرة على رعاية طفلها املعوق 
تقدمي معلومات لألسرة عن املؤسسات األهلية والرمسية الـيت Uـتم برعايـة طفلهـا املعـوق لالسـتفادة مـن 

.خرباUا وخدماUا يف هذا ا3ال 
ة أطفــــاهلم كتنظــــيم الــــرحالت واملعســــكرات تــــوفري الوســــائل الرتفيهيــــة ألســــر األطفــــال املعــــوقني بصــــحب

.واملسابقات اليت تساعدهم على التغلب على مشكلة إعاقة أطفاهلم 
عقـــد حلقـــات نقاشـــية أو ورش عمـــل ألســـر األطفـــال املعـــوقني Gـــدف تبـــادل اخلـــربات يف طـــرق تربيـــة 

.األطفال املعوقني وكيفية عالج مشكالUم اليومية 
املهـارات املطلـوب تـدريب ابنهمـا عليهـا يف الروضـة ، مـع امـدادمها تدريب والدي الطفـل املعـوق علـى 

بـــاألدوات واخلامـــات واللعـــب الالزمـــة للتـــدريب ، أو االقـــرتاح عليهمـــا بشـــراء أدوات وخامـــات ولعـــب 
أخرى ، وذلك حسب إمكانات األسـرة املاديـة حـىت يتمكنـا مـن تـدريب ابنهمـا عليهـا يف املنـزل حـىت 

.يتقن املهارات املطلوبة 

تعتــرب ريــاض األطفــال املعــوقني مــن أهــم املؤسســات  الــيت تســهم يف تربيــة الطفــل املعــوق فهــي بيئــة  
معــدة ومنظمــة لتنشــئة الطفــل جســميا وحركيــا وتنميتــه عقليــا ومعرفيــا وانفعاليــا ، وجعلــه متوافقــا اجتماعيــا، 

ـــة ح ـــة  متعـــددة املثـــريات Uـــدف إىل إشـــباع حاجـــات الطفـــل اجلســـمية والعقلي ـــة تربوي يـــث متثـــل الروضـــة بيئ
والنفسية واالجتماعية ، باإلضافة إىل إتاحة الفرصة له ملمارسة التفاعل مع غريه مـن الصـغار والكبـار والـيت 

آلخـــرين ، ومـــن مث Uــــدف يكتســـب خالهلـــا القواعـــد والضـــوابط واملهـــارات املناســـبة لكيفيـــة التفاعـــل مـــع ا
الروضــة إىل حتقيــق اهلــدف الشــامل لرتبيــة الطفــل املعــوق ، وهــو جعلــه شخصــية ســوية قــادرة علــى مواجهــة 

 .احلياة واالندماج فيها 

وحيـــث تعتـــرب ريـــاض األطفـــال املعـــوقني مـــن أهـــم أنشـــطة اجلمعيـــات األهليـــة الـــيت تقـــدم خـــدماUا  
ات أن تقوم بدورها الكامل جتـاه هـذه الريـاض ملـا هلـا مـن دور هلؤالء األطفال ، فإنه جيب على هذه اجلمعي

ويتمثــل دور اجلمعيــات األهليــة يف تــوفري االمكانــات البشــرية واملاديــة الالزمــة .مــؤثر يف تربيــة الطفــل املعــوق 
 .لتلك الرياض 

- :فيما يتعلق باالمكانات البشرية  - أ
لرتبيــة اخلاصــة مــع االســتمرار يف عقــد قصــر التعيــني يف هــذه الريــاض علــى املعلمــات املتخصصــات يف ا

الــدورات التدريبيــة هلــن ، حيــث حتتــاج هــذه املرحلــة مــن مراحــل منــو الطفــل وتنشــئته إىل معلمــة معــدة 
 .بعلوم الرتبية وعلم النفس لتقدمي األنشطة الرتبوية مبا يتناسب مع احتياجات الطفل املعوق 
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مناسـبة مـع تشـجيعها علـى تطـوير نفسـها يف مجيـع اختيار إدارة للروضة تتمتع بتأهيـل أكـادميي وخـربة 
.اجلوانب اإلدارية والرتبوية 

.توفري التوجيه واألشراف الرتبوي الذي ينهض مبستوى معلمات الروضة 
 –أخصـــائي نفســـي  –أخصـــائي اجتمـــاعي ( تـــوفري فريـــق عمـــل مـــن املتخصصـــني يف الرتبيـــة اخلاصـــة 

... ) .طبيب 
.ة األطفال املعوقني يف الروضة تشجيع األهايل على التطوع خلدم

.توفري جو تعاوين يساعد على العمل 

-:فيما يتعلق باالمكانات المادية  -ب
 .اختيار موقع مناسب للروضة بعيد عن الضوضاء والتلوث 

 .تصميم مباين الروضة حبيث تكون مناسبة لرتبية الطفل املعوق 
.توفري صيانة دورية ملباين الروضة ومرافقها  
.ويد الروضة باملعدات واألدوات واألجهزة مبا يتناسب مع ظروف إعاقة الطفل تز 

.تزويد الروضة بالوسائل التعليمية والتجهيزات الالزمة لتنفيذ برنامج وأنشطة الروضة
.توفري وسائل مواصالت مناسبة وجمانية لنقل األطفال من وإىل الروضة 

ـــة متكاملـــة وصـــحية للطفـــل امل ـــة غذائي عـــوق يضـــع مواصـــفاUا ويشـــرف عليهـــا خمتصـــون يف تقـــدمي وجب
.التغذية 

.منح األطفال املعوقني أجهزة تعويضية مناسبة لظروف إعاقتهم 
.تقدمي حوافز مادية وعينية لألطفال املعوقني املتميزين يف الروضة 

.تنظيم رحالت علمية وترفيهية لألطفال املعوقني بالروضة 

إن اإلعاقـــة ال تشـــكل تعاســـة للطفـــل املعـــوق مبفـــرده ، وإمنـــا لكـــل أســـرته بـــل للمجتمـــع ككـــل ،  
ولــذلك مــن أهــم الواجبــات اإلنســانية الــيت يتعــني أن يــنهض Gــا ا3تمــع احلــديث رعايــة األطفــال املعــوقني 

قــون هــم شــرحية مــن أبنــاء ا3تمــع هلــم  ومحــايتهم ، وتقــدمي اخلــدمات الرتبويــة والتعليميــة هلــم ، فاألطفــال املعو 
كافة احلقوق والواجبات يف حياة جمتمعهم ، وينبغي أال ينظر إليهم كعبء على أسـرهم أو علـى جمـتمعهم 

. 

وحيـــث أن اجلمعيـــات األهليــــة تقـــوم علــــى أســـاس أن أعضــــاء ا3تمـــع الواحــــد يشـــعرون مبســــئولية  
أ�ـا منظمـات اجتماعيـة ملشـاركة أعضـاء ا3تمـع يف اجتماعية جتاه بعضهم البعض ، وجتاه جمتمعهم ، كمـا 
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ـــة مرحيـــة وصـــاحلة للفئـــات الـــيت حرمتهـــا ظروفهـــا اخلاصـــة مـــن حتقيـــق احتياجاUـــا ، لـــذا  جعـــل جمـــتمعهم بيئ
- :فيمكنها أن تقوم بدور فعال جتاه مشكلة األطفال املعوقني والذي ميكن أن يتمثل يف 

ادهم وتوعيتهم بالعيوب الوراثيـة  الـيت ميكنهـا أن تسـبب إنشاء مكاتب توعية للراغبني يف الزواج إلرش
 .بعض اإلعاقات ألطفاهلم 

إعـــداد دليـــل باهليئـــات الـــيت Uـــتم باكتشـــاف حـــاالت اإلعاقـــة ودور كـــل منهـــا وشـــروط االســـتفادة مـــن 
.خدماUا 

.إصدار نشرات وكتيبات تتناول مشكلة اإلعاقة وأسباGا وطرق الوقاية منها 
.ت تطعيم األطفال للوقاية من اإلعاقة املشاركة يف محال

العمــــل علــــى تنظــــيم املــــؤمترات والــــربامج واحللقــــات والنــــدوات الــــيت تعــــرض فيهــــا مشــــكالت األطفــــال 
.املعوقني ، واآلثار املرتتبة على إمهال هذه الفئات 

طفــال حتريـك محاســة اجلهــود واملبــادرات الشــعبية ، وخاصــة مـن املقتــدرين للمســامهة يف متويــل تعلــيم األ
.املعوقني والتربع له 

.حث أفراد ا3تمع على التطوع يف جمال تقدمي اخلدمات الرتبوية لألطفال املعوقني 
العمـل علـى تثقيـف أفـراد ا3تمـع بثقافـة تربويـة تتمثـل يف أسـاليب معاملـة األطفـال املعـوقني ، وتقـبلهم 

ا3تمع ، مع تصحيح املعلومـات واملفـاهيم  وإتاحة الفرص هلم بطريقة إجيابية للتعلم واملشاركة يف حياة
ـــــربامج  ـــــات والنشـــــرات ، والســـــعي لتقـــــدمي ال ـــــك مـــــن خـــــالل إصـــــدار الكتيب ـــــة ، وذل واألفكـــــار اخلاطئ

.واألحاديث يف اإلذاعة والتلفاز ، والسعي لتقدمي املقاالت واملعلومات يف الصحف وا3الت 
فـال املعـوقني علـى حقـوقهم ومتابعـة حث املؤسسات التشريعية علـى سـن قـوانني تضـمن حصـول األط

.تنفيذ تلك القوانني وإبالغ اجلهات املختصة بذلك 
 -: الدراسة توصيات : ثالثاا

يف ضــوء مــا أســفرت عنــه الدراســة مــن نتــائج ، ميكــن للباحــث تقــدمي بعــض التوصــيات الــيت ميكــن  
- :من خالهلا االرتقاء بدور اجلمعيات األهلية يف تربية الطفل املعوق 

ورة أن تساهم اجلمعيات األهلية بدور فاعـل يف العمـل علـى الوقايـة مـن اإلعاقـة مـن خـالل إرشـاد ضر 
املقبلني على الزواج وتنظيم برامج للعناية باألم احلامل إىل جانب املشاركة يف محالت تطعـيم األطفـال 

. 
القصــــور  املشـــاركة يف إجـــراء الفحــــوص الطبيـــة الشــــاملة علـــى األطفــــال لتشـــخيص نــــواحي الـــنقص أو

.وحتويل احلاالت اليت حتتاج إىل إجراءات عالجية سريعة إىل اجلهات املختصة يف الوقت املناسب
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املشــاركة يف إجــراء املســوح امليدانيــة والدراســات اإلحصــائية لتجميــع املعلومــات حــول اإلعاقــة ومــدى 
وقايـة منهــا ، مــع أمهيــة انتشـارها وطبيعتهــا وخصائصــها الدميوغرافيـة واألســاليب والتســهيالت املتاحــة لل

. الرتكيز على املناطق النائية والفقرية 
ضــرورة أن تعمــل ريــاض األطفــال املعــوقني التابعــة للجمعيــات األهليــة علــى Uيئــة الطفــل املعــوق لتقبــل 
احلالـــة الــــيت وجــــد عليهــــا والرضـــا عنهــــا لتجنيبــــه اضــــطرابات النمـــو والســــلوكيات الــــيت حتــــدثها اإلعاقــــة 

.ة هلاواألعراض املصاحب
ضرورة أن تعمل رياض األطفال املعوقني التابعة للجمعيات األهلية على مساعدة الطفـل املعـوق علـى 
النمــو منــوا متكــامال يف مجيــع النــواحي إىل أقصــى حــد تصــل إليــه قدراتــه واســتعداداته وتزويــده بالقــدر 

ليكـون بقـدر اإلمكـان  الضروري من املعرفة األساسية اليت تناسبه ، واستثمار كـل مـا لديـه مـن قـدرات
.مندجما يف ا3تمع 

ضرورة أن تعمل اجلمعيات األهلية على توفري االمكانات املادية والبشرية الالزمـة لرتبيـة الطفـل املعـوق 
.برياض األطفال التابعة هلا 

ضــرورة أن تســاهم اجلمعيــات األهليــة يف تــوفري بيئــة أســرية تكفــل إشــباع احلاجــات األساســية للطفــل 
.، مع تقدمي الدعم املادي واالجتماعي والنفسي هلذه األسر  املعوق

ضرورة أن تقوم اجلمعيات األهلية بتدريب األسرة على كيفية إكساب الطفل املعوق املهـارات الالزمـة 
.له بقدر استعداداته ومبا حيقق تفاعله واندماجه مع اآلخرين بنجاح 

اجلهــود واملبــادرات الشــعبية والتطوعيــة لتقـــدمي  علــى اجلمعيــات األهليــة أن تعمــل علــى حتريــك محاســة
اخلدمات الرتبوية لألطفال املعوقني ، باعتبار أن املتطـوعني قـادرين علـى العطـاء وبـذل اجلهـود يف هـذا 

.ا3ال 
دعوة القادة واملسئولني ورجال األعمال إىل اإلسهام اإلجيايب يف حتمل املسـئولية االجتماعيـة ومسـاندة 

يــــــة العاملــــــة يف جمــــــال رعايــــــة األطفــــــال املعــــــوقني بــــــالفكر واجلهــــــد واملــــــال يف قيامهــــــا اجلمعيــــــات األهل
.مبسئولياUا

ـــيت تلـــزم  ـــة علـــى تطـــوير التشـــريعات ال ـــة علـــى حـــث اجلهـــات املعني ضـــرورة أن تعمـــل اجلمعيـــات األهلي
ة تنفيــذ مؤسســات ا3تمــع بتــوفري اخلــدمات الرتبويــة لألطفــال املعــوقني ، وإجيــاد الوســائل الكفيلــة مبراقبــ

.  هذا االلتزام 
ضـــرورة أن تعمـــل اجلمعيـــات األهليـــة العاملـــة يف جمـــال رعايـــة األطفـــال املعـــوقني علـــى تـــدعيم صـــلتها 

االحتـــاد  –منظمـــة الصـــحة العامليـــة  -اليونســـكو –اليونيســـيف ( باملنظمـــات واهليئـــات الدوليـــة املعنيـــة 
مبـا يتـيح هلـا ... ) _اد العريب للصـم والـبكم االحت –االحتاد العاملي للمعوقني  –الدويل لرعاية الطفولة 
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الوقـــوف علـــى االجتاهـــات واألســـاليب احلديثـــة يف تقـــدمي اخلـــدمات الرتبويـــة لألطفـــال املعـــوقني وتطـــوير 
.  األنشطة والربامج اخلاصة بذلك 

 ضرورة أن تعمل اجلمعيـات األهليـة علـى تنظـيم املـؤمترات والـربامج واحللقـات الدراسـية والنـدوات الـيت 
.تعرض فيها مشكالت األطفال املعوقني واآلثار املرتتبة على إمهال هذه الفئات 

علــى اجلمعيــات األهليــة إعــداد دليــل باهليئــات الــيت تعــىن باكتشــاف حــاالت اإلعاقــة ودور كــل منهــا 
وشروط االسـتفادة مـن خـدماUا ، علـى أن يتبـع ذلـك تنظـيم برنـامج شـامل ومسـتمر علـى املسـتويات 

.لتوعية بأمهية الرتبية املبكرة لألطفال الذين تتكشف إعاقاUم املختلفة ل
ضــرورة أن يعمــل االحتــاد النــوعي للجمعيــات األهليــة العاملــة يف جمــال رعايــة الفئــات اخلاصــة واملعــوقني 
علـــى إصـــدار جريـــدة أســـبوعية Uـــدف إىل تكـــوين رأي عـــام مســـاند لقضـــايا األطفـــال املعـــوقني، ورفـــع 

إلعاقــة واألعــراض املبكــرة هلــا ، واهليئــات واملراكــز الــيت ميكــن االســتعانة خبــدماUا الــوعي العــام مبشــكلة ا
.وأساليب تنشئة الطفل املعوق مع نشر البحوث والدراسات املتعلقة بالرتبية اخلاصة هلؤالء األطفال 
ل ضـــرورة أن تعمـــل االحتـــادات املختلفـــة علـــى التنســـيق بـــني أنشـــطة اجلمعيـــات األهليـــة العاملـــة يف جمـــا

.رعاية األطفال املعوقني 
العمــل علــى تنظــيم مــؤمترات حمليــة وإقليميــة بــني مســئويل اجلمعيــات مــن جهــة ومســئويل الرتبيــة اخلاصــة 

.من جهة أخرى لتبادل اخلربات وإثراء العمل وخباصة التطوعي منه 
وقني إلبــراز العمــل علــى عقــد املســابقات بــني اجلمعيــات األهليــة العاملــة يف جمــال رعايــة األطفــال املعــ
.األنشطة وتقدمي اإلجنازات حىت ختلق روح التنافس احلقيقي يف نفوس العاملني واملتطوعني 

عقــد حفــل علــى مســتوى اجلمهوريــة لتكــرمي اجلمعيــات األهليــة الــيت حتقــق نتــائج طيبــة يف جمــال رعايــة 
تنـافس بـني اجلمعيـات األطفال املعوقني ، يقام بصفة دورية ويسمى بيوم الطفل املعوق ، حىت يـزداد ال

.ويزداد الدافع حنو بذل املزيد من اجلهد لنيل شرف التكرمي يف مثل تلك االحتفاالت
عقد لقـاءات دوريـة بـني اجلمعيـات العاملـة يف جمـال اإلعاقـة مبشـاركة اجلهـات املعنيـة يف الرتبيـة اخلاصـة 

لتبــادل اآلراء واألفكــار والنشــاط األهلــي وذلــك للتعــرف علــى املشــاكل الــيت تواجــه هــذه اجلمعيــات و 
.حول زيادة فاعلية وتنشيط جهودها يف جمال رعاية األطفال املعوقني 

ـــة األطفـــال املعـــوقني ،  ضـــرورة االســـتفادة مـــن خـــربات اجلمعيـــات ذات النشـــاط املتميـــز يف جمـــال رعاي
للربامج  لتنشيط اجلمعيات ذات اجلهد غري امللموس لزيادة فاعليتها والنهوض بأنشطتها سواء بالنسبة

.أو التمويل أو التدريب إىل غري ذلك من اخلدمات اليت ميكن للجمعيات أن تتبادهلا فيما بينها 
العمل على زيادة الدعم املايل احلكومي للجمعيات األهلية ، وتسـهيل أمـر حصـوهلا علـى مـوارد ماليـة 

.ذاتية ، دون تعقيدات إدارية 
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اإلعـالم عـن أنشـطة اجلمعيـات األهليـة العاملـة يف  ضرورة ختصيص مسـاحات مالئمـة يف كافـة وسـائل
جمال رعاية األطفال املعوقني ، مع نشر إعالم تربـوي موجـه لتوعيـة اجلمـاهري وحـثهم علـى املشـاركة يف 

.أنشطة هذه اجلمعيات لتقدمي اخلدمات الرتبوية لألطفال املعوقني 
ليـة مبـا يتماشـى مـع الظـروف الراهنـة الـيت ضرورة تطوير القوانني واللـوائح املنظمـة لعمـل اجلمعيـات األه

.مير Gا ا3تمع املصري

-: املقرتحة البحوث : رابعاا
- :توصي الدراسة الحالية القيام بالدراسات اآلتية  

 .دور اجلمعيات األهلية يف تربية الطفل جمهول النسب 
.دور اجلمعيات األهلية يف تربية األطفال املوهوبني 

.لية يف توفري موارد مالية لدعم املؤسسات التعليمية احلكومية دور اجلمعيات األه
.مدى تأثري مؤسسات ا3تمع املدين على السياسة الرتبوية جبمهورية مصر العربية 

.برنامج مقرتح لرتبية الطفل املعوق مبرحلة رياض األطفال 
.واقع تربية الطفل املعوق فيما قبل املدرسة جبمهورية مصر العربية 

.عض مشكالت مؤسسات رياض األطفال املعوقني ب
 .تصور مقرتح لتدريب معلمات رياض األطفال املعوقني 
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 قـائمة المراجعع
 

 .املراجع العربية : أوال 
 .املراجع األجنبية : ثانيا 
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 -: العربية املراجع : والأأ

مكتبة زهـراء : القاهرة (  ، ونظم تعليمهم اخلاصةفلسفة تربية ذوي احلاجات عباس الزهريي،  إبراهيم-1
 . ) 1998الشرق ، 

ــــراهيم-2 ـــــهادي حممــــد املليجــــي،  إب ــــد ال ــــةالرعايــــة عب ــــة مــــن منظــــور اخلدمــــة االجتماعيــــة الطبي ، والتأهيلي
 .)1997 احلديث،جلامعي املكتب ا: اإلسكندرية (

 .)1980دار املعارف ، : اإلسكندرية ( مدخل علم النفسوجيه حممود،  إبراهيم-3
دار املعـارف ، : القـاهرة ( 4 ـعلي الكبـري وآخـرون ، جـ اللـهعبد :حتقيق  ، العرب لسانمنظور ،  ابن-4

 .)ت.د
: القــاهرة ( ا3لــد األول ،  تــاريخ العمــل االجتمــاعي،  اخلاصــةاالحتــاد العــام للجمعيــات واملؤسســات -5

 .)م 1983 ،مطبعة يوم املستشفيات 
: القــاهرة(اجتماعيــاً -الطفــل املعــوق نفســياً  رعايــةأمحــد الســعيد يــونس، ومصــري عبــد احلميــد حنــورة، -6

 .)1991دار الفكر العريب،
 .)1997دار املسرية، : عمان: األردن (، البيئة الداء والدواءالفرج العطيات،  أمحد-7
دار : القــاهرة( عبــد العظـيم الشـناوي:حتقيـق  ،املنـري املصـباحمـد بــن علـي املقـري الفيــومي، بـن حم أمحـد-8

 .)1977املعارف ، 
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دار املعرفــة اجلامعيــة، : ةاإلســكندري( املعــوقني وخــدماتالرعايــة االجتماعيــة إبــراهيم خملــوف،  إقبــال-11
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مركـز األهـرام للدراسـات :القـاهرة (  ، ا3تمـع املـدين يف مصـر يف مطلـع ألفيـة جديـدةأماين قنـديل ، -12
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،  اجلامعيــةدار املعرفــة :  اإلســكندرية( ،  ت االجتماعيــةاإلدارة يف املؤسســافهمــي ، حممــد ســامية-32
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 .)1997اجلامعية،  لراتبادار 

 .)1992الدار اجلماهريية للنشر، : مصراته( حقوق الطفل ورعايتهالسالم الدوييب ،  عبد-49
دار الفكـــر : القـــاهرة (  املقارنـــةمـــدخل لدراســـة الرتبيـــة  –األيـــديولوجيا والرتبيـــة عبـــد الغـــين عبـــود ، -50
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 .)1996دار املعرفة اجلامعية، : اإلسكندرية(
 .)1997النشر، دار الغريب للطبع و : القاهرة( قنيااملعاألطفال  تنميةا3يد عبد الرحيم،  عبد-55
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( ،  فــال ـ مواصــفتها ، وبناؤهــا ، وتأثيثهــا ، ونظــام العمــل Gــاروضــة األطعــزة خليــل عبــد الفتــاح ، -58
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دار : الكويـت( 4، ط  2، جواسـرتاتيجيات الرتبيـة اخلاصـة العـادينيسيكولوجية األطفـال غـري ، ــــــــــ-64
 .)1990القلم، 
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دار الكتــــاب اجلــــامعي : العــــني( العــــام التعلــــيمالــــدمج يف فصــــول ومــــدارس ســــامل سيســــامل،  كمــــال-70
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بـــة اخلـــاجني ، مكت: القـــاهرة  (،   الفكـــر الرتبـــوي يف رعايـــة الطفـــل الكفيـــفلطفـــي بركـــات أمحـــد ، -72

1978 (. 
ـــهيئة: القــاهرة ( ،  القــوى االجتماعيــة يف الثــورة العرابيــةلطيفــة ســامل ، -73 املصــرية العامــة للكتــاب ،  ال

1981 (. 
املركـز القـومي للبحـوث االجتماعيـة : القاهرة (،   واقع املعوقني يف مصرليلى عبد اجلواد وآخرون ، -74

 .) 1999واجلنائية ، 
علـي الطفيلـي  : ترمجـة احلمـل حـىت املراهقـة مرحلـةصحة وتربية األطفال مـن  ستود بنيكني،. يا . م-75

 .)1989دار التضامن، : بريوت(
ـــاهج وأســـاليب تـــدريس ذوي احلاجـــات الســـيد عبيـــد ،  ماجـــدة-76 دار : عمـــان : األردن ( اخلاصـــةمن

 .)2001الصفا ، 
 .)ت.ددار احلديث، : القاهرة( 3ـج ،احمليط القاموسالدين الفريوزأبادي،  جمد-77
دار املعرفــــة اجلامعيــــة : اإلســــكندرية( واملــــرضالطفولــــة بــــني الســــواء أمحــــد حممــــد عبــــد اللـــــه،  جمــــدي-78

1997(. 
 .)1973دار املعارف، : القاهرة( 2، ط  2ـج ، الوسيط املعجماللغة العربية،  جممع-79
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دار : اهرةالقــ( قني عقليــاً ااألطفــال املعــ لــدىتعلــيم األنشــطة واملهــارات إبــراهيم عبــد احلميــد،  حممــد-80
 .) 1999، الفكر العريب

 .)2002 ،دار الكتاب اجلامعي : العني (،  ، الرتبية وقضايا ا3تمع املعاصرأمحد مرسي  حممد-81
مكتبـــة الـــدار العربيـــة : القـــاهرة(، اإلنســـان صـــحةالتلـــوث البيئـــي وأثـــره علـــى الســـيد أرنـــاؤوط،  حممـــد-82

 .)1997للكتاب،
املكتـب العلمـي للكمبيـوتر : اإلسـكندرية( ،األصـمللطفـل  الرعايـة االجتماعيـةالسيد حـالوة،  حممد-83

 .)1999والنشر والتوزيع،
 .)2001دار صفاء ، : عمان: األردن ( للطفلالتنشئة االجتماعية الشناوي وآخرون،  حممد-84
 ،اإلسـكندرية (  ،اخلدمـة االجتماعيـة يفالسلوك االجتماعي للمعوقني ، دراسة سيد فهمي،  حممد-85

 .)1983حلديث، ، املكتب اجلامعي ا
القـاهرة(،  مهـارات –، الطريقة املهنية لتنظيم ا3تمـع ، قاعـدة علميـة ، قـيم احلي نوح عبد حممد-86

 .)1998دار الفكر العريب ، :
دار الفكــر ، : عمــان: األردن ( األطفــالريــاض عبــد الــرحيم عــدس، عــدنان عــارف مصــلح،  حممــد-87

1984(. 
مــاذا يريــد  -اخللــيج العــريب مــن منظــور تربــوي منطقــةقــون يف اإلعــالم واملعو عبــد املــنعم نــور،  حممــد-88

مكتـب الرتبيـة العـريب لـدول اخللـيج، : الريـاض(،  2، ج الرتبويون من اإلعالميـني
1984(. 

،  مالطـا ، منشـورات إجلـا( ،  اإلشراف والتقومي يف طريقة العمل مع اجلماعاتخضر ، علي حممد-89
1996(. 

ـــةلبيـــب النجيحـــي،  حممـــد-90 ـــةأص-الرتبي ــــها الثقافيـــة واالجتماعي ـــة األجنلـــو املصـــرية، : القـــاهرة( ول مكتب
1984(. 

 .)1997دار غريب ،: القاهرة (  ،، التخلف العقليحمروس الشناوي حممد-91
مــن كتــاب رجــاء حممــد عبــد  ،اجلمعيــات األهليــة كنمــوذج للمشــاركة الشــعبية حممــود عبــد الرشــيد ، -92

واآلليـات التطبيقيـة النظريةاألسسسولوجيا العمل مع ا3تمعات ، و الودود ، سي
 .)م 2000منشأة املعارف ، :اإلسكندرية( 

: تــــونس( يف جمــــال اإلعاقـــة الذهنيــــة املخـــتصدليـــل املــــريب النصــــراوي ، يوســـف الفــــردي،  مصـــطفى-93
 .)1995املنظمة العربية للرتبية والثقافة والعلوم، 

 1985الكويت للتقـدم العلمـي ، الكويت ، مؤسسة ( ،  2، ط  املعوقونمنال منصور بومحيد ، -94
(. 
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املكتبـــــة العلميـــــة احلديثـــــة، : املنصـــــورة( للمعـــــوقنيالرتبيـــــة اخلاصـــــة غنـــــامي، هاديـــــة أبـــــو كليلـــــة،  مهـــــين-95
1987(. 

 .)1991مكتبة األجنلو املصرية، :  القاهرة؛  3ط ( الطفل تنشئته وحاجاتهحممد قناوي،  هدى-96
دار الفكــــر : القــــاهرة( يف الطفولــــة املبكــــرة موالتعلــــياســــرتاتيجيات الــــتعلم حممــــود الناشــــف ،  هــــدى-97

 .)1993العريب، 
مطـابع روز اليوسـف اجلديـدة ، : القـاهرة (  مسـتقبلية نظرة –مبارك والتعليم الرتبية والتعليم ،  وزارة-98

1992(. 
 .) 1955 ط،.د القاهرة ،(  منهاج الثورة يف الرتبية والتعليم، ــــــــ -99

التأهيـــل االجتمــــاعي  االجتمـــاعي للمعـــوقني، للتأهيـــلدارة العامـــة الشـــئون االجتماعيـــة ، اإل وزارة-100
ـــــة للمعـــــوقني ـــــة الصـــــم وضـــــعاف الســـــمع،  مطـــــابع: القـــــاهرة ( ،رســـــالة تنمي مجعي

1987(. 
أمحد السرطاوي، عبـد العزيـز مصـطفى  زيدان: ، ترمجةمنهج ذوي احلاجات اخلاصةبرينان،  ولفرد-101

 .)1990مكتبة الصفحات الذهبية، : الرياض(السرطاوي 
 .) 1974األجنلو املصرية ، : القاهرة ( ،  دراسات يف الرتبية املقارنةوهيب مسعان ، -102
 .)1995دار القلم، : ديب ( إىل الرتبية اخلاصة املدخل، وأخرون القريويت،  يوسف-103
: القــاهرة ( ،  دليــل هيئــات رعايــة وتأهيــل املعــوقني جبمهوريــة مصــر العربيــةيوســف هاشــم أمــام ، -104

.1994رعاية الفئات اخلاصة واملعوقني ، مارس احتاد هيئات 

الدور التعليمـي والثقـايف للجمعيـات النسـائية بدولـة اإلمـارات العربيـة آل علي ،  دآمنة خليفة حمم-105
، جامعــــة اإلمــــارات العربيــــة املتحــــدة ، جلنــــة التعريــــب  دراســــة تقومييــــة –املتحــــدة 

 .م  1996والنشر ، والتأليف والرتمجة 
أمحد حسني الصغري ، الدور الرتبوي لألحزاب السياسـية يف ا3تمـع املصـري ، رسـالة دكتـوراه غـري -106

 .م1997منشورة ، جامعة جنوب الوادي ، كلية الرتبية بسوهاج ،
أمحــد عبــد الفتــاح نــاجي ، دور اجلمعيــات األهليــة يف تنميــة ا3تمــع ،دراســة مطبقــة علــى اجلمعيــة -107

 منشــورة ، قســم تنظــيم اإلســالمية يف مدينــة املنيــا ، رســالة ماجســتري غــري الشــرعية
 .1985االجتماعية، جامعة حلوان ،  ا3تمع ، كلية اخلدمة

" البحــرين منوذجــاً  –دور الـــهيئات واجلمعيــات التطوعيــة يف دعــم األســرة " أمحـد علــي الشــريان ، -108
عــــدد خـــاص مبناســــبة ) 28(، العـــدد  سلســـلة الدراســــات االجتماعيـــة والعماليــــة

،البحـرين ، : املنامـة (،  1994اختتام فعاليات السـنة الدوليـة لألسـرة ، ديسـمرب 
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تصـــدر عـــن املكتـــب التنفيـــذي 3لـــس وزراء العمـــل والشـــؤون االجتماعيـــة بـــدول 
 .)جملس التعاون لدول اخلليج 

اســـة تقومييـــة ، در  –أمسهــان الســـيد عيســـى ، اجلهـــود الرتبويـــة جلمعيـــات الشـــبان املســـلمني العامليـــة -109
 .م1988رسالة ماجستري غري منشورة ، كلية الرتبية ، جامعة عني مشس ،

ـــــها املعــــوقني ، -110 سلســــلة مجــــال حممــــود اخلطيــــب وآخــــرون ، إرشــــاد ودعــــم األســــرة يف رعايــــة أطفال
، املنامـــة ، البحـــرين ، إصـــدار املكتـــب ) 31( الدراســـات االجتماعيـــة والعماليـــة

والشــؤون االجتماعيــة بــدول جملــس التعــاون لــدول التنفيــذي 3لــس وزراء العمــل  
 .1996اخلليج العربية ، يونيو 

، رسـالة ماجسـتري غــري "يف مصـر مسعيـاً بعـض مشـكالت املعـوقني " أمحـد البحـريي ،  حممـد خلـف-111
.م1984، منشورة ، جامعة أسيوط، كلية الرتبية بسوهاج

" العوامل االقتصادية واالجتماعيـة املـؤثرة  عضبلرتبية املعوقني يف مصر يف ضوء  التخطيط" ، ـــــــــــ -112
 .1987الرتبية بسوهاج ، جامعة أسيوط ،  كليةرسالة دكتوراه غري منشورة ،   ،

  التعلــــيمتنشــــيط اجلهــــود التعليميــــة غــــري احلكوميــــة كضــــرورة يف إطــــار إمساعيــــل ســــليمان ،  ســــعيد-113
تعلـــيم ، مـــن دراســـة تنشـــيط دور اجلمعيـــات غـــري احلكوميـــة يف ال كمشـــروع قـــومي

، القــومي للبحــوث الرتبويــة والتنميــة، املركــز ) دراســة استكشــافية (  اجلــامعيقبــل 
 .1996 ،القاهرة 

رســـالة صـــبحي شـــعبان علـــي فـــرج ، اإلســـهامات الرتبويـــة للجمعيـــات األهليـــة مبحافظـــة املنوفيـــة ، -114
 .1994ماجستري غري منشورة ، كلية الرتبية باملنوفية ،

، كليــة  رســالة ماجســتري غــري منشــورةتنميــة ا3تمعــات اجلديــدة ،  عطيــة منصــور ، دور الرتبيــة يف-115
 .م1984الرتبية ببنها ، 

، مــن  واقــع اجلهــود غــري احلكوميــة يف التعلــيم األساســي ومقرتحــات تنشــيطهافــؤاد أمحــد حلمــي ، -116
دراســة  –دراســة تنشــيط دور اجلمعيــات غــري احلكوميــة يف التعلــيم قبــل اجلــامعي 

ومي للبحــوث الرتبويــة والتنميــة ، شــعبة حبــوث التخطــيط استكشــافية ، املركــز القــ
 .1996الرتبوي ، القاهرة ،

ســـات وأحبـــاث يف الرتبيـــة ، درا املعوقـــون يف ريـــاض األطفـــال يف الـــوطن العـــريبالروســـان ، فـــاروق -117
 .)م2000دار الفكر للطباعة والنشر والتوزيع ، : األردن : عمان (اخلاصة ،

التعليميـــة للجمعيـــات غـــري احلكوميــــة يف جمـــال حمـــو األميــــة واقـــع اجلهــــود فتحـــي مصـــطفى رزق ، -118
، مــــن دراســـــة تنشــــيط دور اجلمعيـــــات غــــري احلكوميـــــة يف  ومقرتحــــات تنشـــــيطها
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دراســــة استكشــــافية ، املركــــز القــــومي للبحــــوث الرتبويــــة  –التعلــــيم قبــــل اجلــــامعي 
 .1996والتنمية ، شعبة حبوث التخطيط الرتبوي ، القاهرة ،

رســالة ماجســتري محــد ، اجلهــود الرتبويــة لــبعض اجلمعيــات النســائية املصــرية ، فتحيــة عبــد اجلــواد أ-119
 . 1985غري منشورة ، كلية الرتبية ، جامعة عني مشس ، 

املـواطنني عبد ا3يد ، العالقة بني بناء القوة يف مجعيات تنميـة ا3تمـع احمللـي ومشـاركة حممد لبىن-120
ن ، كليــة اخلدمــة حلــواجامعــة ، رســالة ماجســتري غــري منشــورة ،يف أنشــطتها 
 .1986االجتماعية 

عــزوف املواطنــات عــن املشــاركة التطوعيــة يف اجلمعيــات النســائية  بدولــة حممـد هويــدي وآخــرون ، -121
، مطــــابع البيــــان التجاريــــة ،  ديب(، دراســــة ميدانيــــة   اإلمــــارات العربيــــة املتحــــدة

1993(. 
احلكوميـــــة يف مرحلـــــة مــــا قبـــــل املدرســـــة  واقـــــع اجلهــــود التعليميـــــة غــــريناديــــة حممـــــد عبــــد املـــــنعم ، -122

، مــــن دراســـــة تنشــــيط دور اجلمعيـــــات غــــري احلكوميـــــة يف  ومقرتحــــات تنشـــــيطها
دراســــة استكشــــافية ، املركــــز القــــومي للبحــــوث الرتبويــــة  –التعلــــيم قبــــل اجلــــامعي 

 .1996والتنمية ، شعبة حبوث التخطيط الرتبوي ، القاهرة ،
التعليمية للجمعيات غري احلكومية يف مرحلة التعلـيم الثـانوي واقع اجلهود نبيل عبد اخلالق متويل، -123

، مــــن دراســـــة تنشــــيط دور اجلمعيـــــات غــــري احلكوميـــــة يف  ومقرتحــــات تنشـــــيطها
دراســــة استكشــــافية ، املركــــز القــــومي للبحــــوث الرتبويــــة  –التعلــــيم قبــــل اجلــــامعي 

 .1996 والتنمية ، شعبة حبوث التخطيط الرتبوي ، القاهرة ،
رسـالة حجاج ،دراسة لدور اجلمعيات األهلية لتعليم املرأة يف مجهوريـة مصـر العربيـة ، نوال قنديل -124

 .1985، كلية البنات ، جامعة عني مشس ،  ماجستري غري منشورة
وفيــة عبــاس عبــد اجلليــل ، تشــريعات الطفولــة يف مصــر وأثرهــا يف تطــوير تعلــيم مــا قبــل املدرســة يف -125

، كليــة الرتبيــة  جســتري غــري منشــورةرســالة ما،  1996حــىت  1952الفــرتة مــن 
 .م1998بسوهاج ، جامعة جنوب الوادي ، 

، جملـة كليـة الرتبيـة ، " الكفايات الالزمة ملعلم العلـوم مبـدارس النـور " إبراهيم حممد حممد شعري ، -126
 .1991، 316لد األول ، العدد ا جامعة املنصورة ،

، " دراسـة ميدانيـة –ركة الشـعبية يف حـل املشـكالت املدرسـية دور املشا" أمحد كامل الرشيدي ، -127
 .1988ان ، العدد الثاين ، ديسمرب ، أسو  جملة كلية الرتبية
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،  جملـة كليـة الرتبيـة، " األخالقية كضرورة للمعوق يف مصـر الرتبية"، عبد السالم إبراهيم حممد، ـــــــــ-128
 .) 1993، يناير  الرتبيةكلية  : أسوان(العدد السابع، 

،  صــــحيفة الرتبيــــةأدم فـــؤاد أمحــــد ، صــــيغة مقرتحــــة لــــدور القطـــاع اخلــــاص يف التعلــــيم اجلــــامعي ، -129
 .م 1997ي معاهد وكليات الرتبية ،رابطة خرجي: ، القاهرة  1العدد

، مــــارس  236، العــــدد جملــــة رســــالة اليونســــكوحقــــوق املعــــوقني،  بشــــأنإعــــالن األمــــم املتحــــدة -130
1981. 

جملـة الطفولـة ر مؤسسـات ا3تمـع املـدين يف تطـوير واقـع الطفولـة العربيـة ، أماين قنديل ، حتليل دو -131
الكويتيــــة م ، اجلمعيــــة 2001، ا3لــــد الثــــاين ، العــــدد الثــــامن ، ســــبتمرب  العربيــــة

.لتقدم الطفولة العربية 
بعض األنشطة املتنوعة، على تنميـة املهـارات  ألداءفاعلية برنامج تدرييب مقرتح  " طه خبش، أمرية-132

، جملـــة البحـــوث الرتبويـــة، " القـــابلني للـــتعلم عقليـــاً قني ااالجتماعيـــة لألطفـــال املعـــ
 .2001 يناير، ) 19(لعدد ا ،) 10(، السنة )قطر(

، اجلديـدةجملـة الرتبيـة ، " مـن منظـور عـاملي وعـائالUمنظـرة عامـة لألطفـال املعـوقني "  متلر ،  بيرت-133
 .1994، يونيو ) 54(، عدد خاص )مانع:  األردن(

جملـــة الرتبيـــة ترمجـــة يوســـف القريـــويت،  ،"اخلاصـــةذوي االحتياجـــات التعليميـــة  تربيـــة" تورجونســـون،-134
يــة، للرتبيــة يف الــدول العرب اإلقليمــيمكتــب اليونســكو : عمــان: ، األردن اجلديــدة
 .1994، يونيو ) 52(العدد 

لثاين، العـدد اخلـامس، ، اجلزء ا الرتبوية ا3لة، " حنو إعالم تربوي للمعوقني" كامل حكيم،   ثابت-135
 .1990سيوط، كلية الرتبية بسوهاج، جامعة أ

،  تربويـةجملـة دراسـات ، "التعلـيم  إصـالحغـري حضـارية عـن رؤيـة "العزيـز العبـد ، عبـد حامـد-136
، الكتـبعـاملرابطـة الرتبيـة احلديثـة ، : القاهرة ( ،، ا3لد السابع ) 46( اجلزء 

1992 (. 
"  نقديـــة رؤيـــة -مـــدخل إىل حمـــو األميـــة  –نميـــة الثقافيـــة والتنــوير الت" البـــيالوي ،  حســـنيحســن -137

  . م1993، ديسمرب  10، السنة  29عدد ، ال الرتبية املعاصرة جملة
النشــرة الدوريــة الحتــاد هيئــات دور حضــانة املعــوقني امللحقــة باجلمعيــات جبمهوريــة مصــر العربيــة ، -138

، الســنة الثالثــة عشــرة ،  66د ، القــاهرة ، العــد رعايــة الفئــات اخلاصــة واملعــوقني
 .م2001يونيو 
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 –ســـامح مجيـــل عبـــد الـــرحيم ، املشـــاركة األهليـــة يف التعلـــيم عـــن طريـــق املنظمـــات غـــري احلكوميـــة -139
، كليـة الرتبيـة  جملـة البحـث يف الرتبيـة وعلـم الـنفسمدينة ملـوي ،  –دراسة حالة 

 . 2001شر ، العدد الثالث ، يناير باملنيا ، ا3لد الرابع ع
جملــــة يف رعايــــة األطفــــال املعــــوقني ،  األســــريدور اإلرشــــاد "  منصــــور حممــــد عبــــد العــــال، ســــالمة-140

ــــة ــــةمركــــز إعاقــــات : القــــاهرة ( " معوقــــات الطفول العــــدد ) جبامعــــة األزهــــر الطفول
 .1997 هالسادس ، يوني

 ةمعوقـات الطفولـ جملـةاملعـوقني، تأهيـل  جمـالحممد أمحد رمضان، ممارسات خدمة الفرد يف  السيد-141
 .)1997معوقات الطفولة،  مركز: جامعة األزهر(العدد السادس،  ،

 ، جملـة القـاهرة للخدمـة االجتماعيـة، " العـالج اجلمـاعي "احلميد عبـد احملسـن عبـد احلميـد،  عبد-142
العـــدد األول ، ينـــاير . األول ا3لـــداملعهـــد العـــايل للخدمـــة االجتماعيـــة، : القـــاهرة

1990. 
ــايــة الطفــل املعــوق ترب"  عبــد الــرمحن العيســوي ،-143 اللجنــة الوطنيــة : ، قطــر   جملــة الرتبيــة،   " عقلًي

، مــــارس )  120(  العــــدد، )  26( القطريـــة للرتبيــــة والثقافــــة والعلــــوم ، الســــنة 
 .م 1997

ا3لــة العربيــة ، "اخلاصــة مــع أســر املعــوقني الرتبيــةتعــاون مراكــز " حســن الزوبعــي وآخــرون،  عــريين-144
، ) 1(العـدد ) 11(لد ا3) والثقافة والعلوم للرتبيةلعربية املنظمة ا: تونس( للرتبية
 .1991يونيه 

 الثــــاينا3لــــد  ، االجتماعيــــة القوميــــة ا3لــــة،  " جتربــــة مصــــر –ا3تمــــع املــــدين  "حجــــازي ، عــــزت-145
املركــــز القــــومي للبحــــوث االجتماعيـــــة : القــــاهرة ( والثالثــــون ، العــــدد الثالــــث ، 

 .) 1995، سبتمرب  واجلنائية
ا3لــد  ،عــامل الفكــر جملــة ،"قنيعــاامل األشـخاصدور التــدخل املبكــر يف إدمــاج "بــن العزميــة،  لعـال-146

فنـــــون ا3لـــــس الـــــوطين للثقافـــــة وال: الكويـــــت(الثـــــامن والعشـــــرون، العـــــدد األول، 
 .) م1999واآلداب، 

 ،"اً األفعال النفسية لذوي الطفل املعوق عقليـ ردود"توفيق شعبان، حممد صاحل فاحل مهران،  فائق-147
 إعاقـاتمركـز : القـاهرة – 1997السـادس، يونيـه  العدد، جملة معوقات الطفولة

 .1997الطفولة جبامعة األزهر، 
، جملـة معوقـات " احلاجـات اخلاصـة لـذويأسـس بـرامج التـدخل املبكـر "  حممـد صـادق ،  فاروق-148

س األزهر، العـدد األول ، مـار  جبامعة، مركز معوقات الطفولة ) القاهرة(، الطفولة
1993. 



2652

املركــز ، 59العــدد ، اإلعالميــةالدراســات  جملــة ،" الطفــل يف الــوطن العــريب واقــع"الشــناوي،  فــرج-149
 .1990يونيو  -القاهرة، أبريلالعريب للدراسات اإلعالمية ، 

للرتبيـة احلركيـة علـى النمـو احلركـي واملعـريف واالجتمـاعي  مقـرتحبرنامج  تأثري"املال عبد اللـه،  فيصل-150
، العـــــدد )15(لـــــد ، ا3) الكويــــت( ا3لــــة الرتبويـــــة ،"املدرســـــةبــــل ألطفــــال مـــــا ق

 .م2001، صيف )60(
ا3لـــة اخلاصـــة وأســـر األطفـــال املعـــوقني،  الرتبيـــةالنصـــراوي، التعـــاون بـــني معلمـــي مراكـــز  مصـــطفى-151

، )11(لــد ، ا3) للرتبيــة والثقافــة والعلــوم العربيــةاملنظمــة : تــونس ( العربيــة للرتبيــة
 .1991يه ، يون)1(العدد 

جملـة  ، " إعاقـة الطفـل علـى األسـرة أثـر" صبحي زكي احلديدي، مجـال حممـد سـعد اخلطيـب،  مىن-152
 .1996، مايو 31املنصورة، العدد  ، جامعةكلية الرتبية

،  65عــدد ، ال الدوريــةالنشــرة مــوجز نشــاطات احتــاد هيئــات رعايــة الفئــات اخلاصــة واملعــوقني ، -153
 .م 2001، مارس  18السنة 

لرتبيـة املنظمـة العربيـة ل: تـونس(الثانيـة، العـدد األول  السنة ،العربية للرتبية ا3لةلثمانينات، ا ميثاق-154
 .) 1982والثقافة والعلوم، 

الكويـــت،  2العـــدد الســـابع، ا3لـــد  ،العربيـــةجملـــة الطفولـــة م ، 2001األطفـــال يف العـــامل  ضـــعو -155
 .م 2001 يونيواجلمعية الكويتية لتقدم الطفولة العربية، 

املـؤمتر السـنوي لالحتـاد " حنو مزيد من تفعيل دور اجلمعيات واالحتـادات " إبراهيم أمام يوسف ، -156
، ا3لـــد األول ،  1999مـــارس  4 -3العـــام للجمعيـــات واملؤسســـات اخلاصـــة 

 ) .م1999: القاهرة (
لتعليميــة والتأهيليــة للمعــوقني ا اخلــدماتتصــور مقــرتح لتخطــيط وتقيــيم  " عبــاس الــزهريي، إبــراهيم-157

الســـابع الحتـــاد هيئـــات  القـــومياملـــؤمتر ، " مــن أجـــل حتقيـــق انـــدماج جمتمعـــي لــــهم
 .1998ديسمرب  10: القاهرة، ا3لد الثاين، رعاية الفئات اخلاصة واملعوقني

ية أحالم حممد عبد العظيم، دور التعليم يف املردود االجتمـاعي لكـل مـن التنميـة البشـرية والسياسـ-158
، املــؤمتر العلمــي الرابــع ، بعنــوان مســتقبل التعلــيم يف الــوطن العــريب بــني يف مصــر 

 .م1996حلوان ، ، اجلزء الثاين ، كلية الرتبية ، جامعة  اإلقليمية والعاملية
والتعلـــيم وجهودهـــا يف احلـــد مـــن  الرتبيـــةتقريـــر عـــن بـــرامج وخـــدمات وزارة  " ســـامي حممـــد ، أمحـــد-159

األول حــــىت  االحتــــاد مــــن املــــؤمتر مــــؤمتراتوث ودراســــات ، القــــاهرة، حبــــ" اإلعاقــــة
 .1994املؤمتر الرابع، 
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يف توجيـه األسـرة املصـرية حنـو محايـة  التليفزيـونكامل الرشـيدي، الـدور الرتبـوي لـبعض بـرامج   أمحد-160
ـــةدراســـة  - األطفـــال مـــن أخطـــار اإلعاقـــة ـــاين للطفـــل  -تقوميي املـــؤمتر الســـنوي الث

الطفولــــة  دراســــاتمركــــز : القــــاهرة ، 3لــــد األول ا،  تنشــــئته ورعايتــــه - املصــــري
 .1989عة عني مشس، جبام

املــــؤمتر الســــنوي ، " تفعيــــل دور اجلمعيــــات األهليــــة يف عمليــــة التنميــــة البشــــرية " أمــــاين قنــــديل ، -161
، القــــــــاهرة ، ا3لــــــــد األول ، لالحتـــــــاد العــــــــام للجمعيـــــــات واملؤسســــــــات اخلاصـــــــة

 .1999 ،مارس 4:2
املــــؤمتر  الســــنوي لالحتــــاد العــــام " معيــــات األهليــــة يف عمليــــة التنميــــة البشــــرية ، تفعيــــل دور اجل ـــــــــ-162

 1999 ، مـارس 4:2، ا3لـد األول ، القـاهرة ،للجمعيات واملؤسسات اخلاصة
. 

املــؤمتر ، " بــرامج مجعيــات الرعايــة والتنميــة االجتماعيــة يف خدمــة الشــباب " أنــور حممــد الزالقــي ، -163
، القـاهرة حتـاد العـام للجمعيـات واملؤسسـات اخلاصـةالعام السنوي الثاين عشر لال

 .1982، مايو 
ــــه، ايفيلـــني-164 ـــد الل ـــامج تثقيـــف غـــذائي  "ســـعيد عب ـــاً  ألمهـــاتبرن  املـــؤمتر" األطفـــال املتخلفـــني عقلي

ا3لـد األول،  ، ع.م.السابع الحتـاد هيئـات رعايـة الفئـات اخلاصـة واملعـوقني بــ ج
1998. 

حبــوث ودراســات ت اخلاصـة واملعــوقني جبمهوريــة مصــر العربيــة ، هيئــات رعايــة الفئــااحتــاد تعريـف-165
 املـؤمتر القـومي السـابع الحتـاد هيئــات رعايـة الفئـات اخلاصـة واملعــوقنيوتوصـيات
 . 1988ديسمرب ،  10-8، القاهرة ،  1،ج مصر العربيةجبمهورية

املــؤمتر اخلــامس ،  " األطفــال املعــوقني رعايــةالتجديــدات الرتبويــة يف جمــال "  كامــل حكــيم،   ثابــت-166
 ،، القــاهرة جبمهوريــة مصــر العربيــة واملعـوقنيالحتـاد هيئــات رعايــة الفئــات اخلاصــة 

1990. 
 –التنميـــة ا3تمعيـــة  يفاجلمعيـــات األهليــة  دور" مجــال حممـــد أبــو الوفـــا ، ســـحر فتحــي مـــربوك ، -167

اجلمعيـــات األهليــــة  حــــولاملـــؤمتر األول  ،" دراســـة حالـــة علــــى حمافظـــة القليوبيــــة 
 للخدمــة االجتماعيــة العــايل، املعهــد  تنميــة ا3تمعــات احملليــة غــي الــوطن العــريبو 

 :أغســطس 24 ،ببنهـا ، واجلمعيـة العربيـة لعلـم االجتمـاع بتـونس ، اإلسـكندرية 
 م 1996سبتمرب  4

املـــؤمتر اخلـــامس الحتـــاد ، " اإلعاقـــة  شـــديديمؤشـــرات لتأهيـــل األطفـــال "توفيـــق إبـــراهيم،  مجيـــل-168
 .1990،القاهرة، ةجبمهورية مصر العربي لفئات اخلاصة واملعوقنيهيئات رعاية ا
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السـابع الحتـاد هيئـات رعايـة الفئـات  املـؤمتر، "الوقايـة مـن ضـعف السـمع" سليمان حسـن، حسن-169
 .1998 القاهرة ، األول،، ا3لد ع.م.اخلاصة واملعوقني بـ ج

 ،" التأهيــل ا3تمعــي للمعــوقنييف) املعدلــة( اخلاصــةدور الرتبيــة الرياضــية "حســن أبــو الــرز،  حســني-170
جبمهوريـــة مصـــر الفئـــات اخلاصـــة واملعـــوقني  رعايـــةاملـــؤمتر الســـادس الحتـــاد هيئـــات 

 .1994 القاهرة ، ، العربية
حبـــوث اإلشـــكالية والطموحـــات، -اخلاصـــة الرتبيـــةحممـــد البحـــريي، املبـــىن املدرســـي مبـــدارس  خلـــف-171

يـــــة الفئـــــات اخلاصـــــة ورعا هيئـــــاتودراســـــات وتوصـــــيات املـــــؤمتر الســـــابع الحتـــــاد 
 .1998ديسمرب ، لد األول ، القاهرة ، ا3 ع. م. بـ ج واملعوقني

رويــة تربويــة  –لرعايـة وتأهيــل املعــوقني  القوميــةالبعـد الرتبــوي يف اخلطــة "عبــد امللــك رســتم ،  رمسـي-172
رعايـــــة الفئـــــات اخلاصـــــة واملعـــــوقني  هيئـــــاتاملـــــؤمتر الســـــادس الحتـــــاد "  مســـــتقبلية

 .1994، القاهرة ، يةجبمهورية مصر العرب
جتربــة ميدانيــة جبمعيــة -املعــوق ذهنيــاً  الطفـلدور مســرح العــرائس يف تنميــة  " أمحــد حســني ، سـعاد-173

ــــور ســــعيالتثقيــــف الفكــــري  القــــومي  املــــؤمتر وتوصــــياتحبــــوث ودراســــات ، " دبب
ــــات اخلاصــــة واملعــــوقني ــــة الفئ ــــات رعاي ـــــ ج  الســــابع الحتــــاد هيئ  ا3لــــد، ع. م. ب

 .1998ديسمرب  ، األول، القاهرة
املـــؤمتر اخلـــامس الحتـــاد ، " معوقـــة غـــريسياســـة إعالميـــة للوصـــول لطفولـــة " أمحـــد حســـني ، ســـعاد-174

ـــــة  ـــــات اخلاصـــــة واملعـــــوقني جبمهوري ـــــة مصـــــرهيئـــــات رعايـــــة الفئ  ، ، القـــــاهرةالعربي
1990. 

 ،"الطفــل املعـوق يف مرحلــة مـا قبــل املدرســة  حـواسمقــرتح لتنميــة  برنـامج"أبــو زيـد جنــدي ،  مسـرية-175
املـــؤمتر اخلـــامس الحتـــاد هيئـــات رعايـــة الفئـــات اخلاصـــة واملعـــوقني جبمهوريـــة مصـــر 

 .1990، القاهرة ، العربية 
اجلمعيــات  حــولاملــؤمتر األول  ســوزان أمحــد أبــو ريــه ، دور املــرأة املصــرية يف اجلمعيــات األهليــة ،-176

ة للخدمــــ العــــايل، املعهــــد  األهليــــة وتنميــــة ا3تمعــــات احملليــــة غــــي الــــوطن العــــريب
 24 :ببنها ، واجلمعية العربية لعلـم االجتمـاع بتـونس ، اإلسـكندرية  االجتماعية
 .م 1996سبتمرب  4: أغسطس 

حبوث ودراسـات  ،" يف رعاية وتأهيل املعوقني االجتماعيةدور وزارة الشئون " مجعة السيد، السيد-177
عــوقني هيئــات رعايــة الفئــات اخلاصــة وامل الحتــادوتوصــيات املــؤمتر القــومي الســابع 

 .1998ديسمرب :  القاهرة، ا3لد األول، جبمهورية مصر العربية
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وتوصـــيات املـــؤمتر القـــومي الســـابع  ودراســـاتحبـــوث قنـــديل، اإلعاقـــة كظـــاهرة اجتماعيـــة،  شـــاكر-178
د الثـــــاين ، ا3لــــ ،ع. م. بـــــ ج واملعـــــوقنيالحتــــاد هيئــــات رعايـــــة الفئــــات اخلاصــــة 

 .1998ديسمرب : القاهرة
 "إصـــابات األطفـــال " املـــؤمتر العلمـــي الســـنوي ، "  طفـــال مصـــر يف خطـــرأ" صـــاحل علـــي بـــدر ، -179

 .1992كلية الطب ، جامعة القاهرة ،مركز التعليم الطيب املستمر ،  
نـدوة الطفـل ، "حقوقهم وجهود وزارة الرتبية والتعلـيم يف رعـايتهم –املعوقون "صبحي عطا اللـه ، -180

 .لـهيئة املصرية العامة للكتاب، ا1982فرباير، 4 –يناير  31: ، القاهرةاملعوق
 اإلعاقــةاألدوار اجلديــدة املتعــددة للـــهيئات واجلمعيــات غــري احلكوميــة يف جمــال " ،  فــرج صــفوت-181

ق اق يف مصر وخاصـة املعـااألعمال الكاملة ملؤمتر مستقبل خدمة املع، "العقلية
 .مجعية كاريتاس مصر :القاهرة ،1990مارس  1: فرباير 28، عقلياً 

املـؤمتر يف املرحلـة القادمـة ، ) الشـبكات (حممـد عفيفـي ، الـدور املتوقـع لالحتـادات اخلـالق دعبـ-182
 ،القـاهرة ا3لـد األول ، ، اخلاصـةواملؤسسـاتالسـنوي لالحتـاد العـام للجمعيـات 

 . 1999مارس  3-4
ل احتياجــات أوليــاء أمــور األطفــا دراســة" العزيــز الســيد الشــخص، زيــدان أمحــد الســرطاوي،  عبــد-183

وتوصــيات املــؤمتر القــومي  ودراســاتحبــوث ، "املعــوقني ملواجهــة الضــغوط النفســية
الثــــاين،  ا3لــــد، ع. م . بـــــ ج  الســــابع الحتــــاد رعايــــة الفئــــات اخلاصــــة واملعــــوقني

 .1998ديسمرب : القاهرة
 اً ومـدى فعاليتـه يف تعـديل سـلوك املعـوقني عقليـ الرمزيةنظام املكافأة "  الفتاح حممد دويدار،  عبد-184

مجعيـة  : قـاهرةال(، ق عقليـاً اوخاصـة املعـ مصرق يف امؤمتر مستقبل خدمة املع، " 
 .)1990كاريتاس مصر، 

مـؤمتر العمـل ، " عبد اللــه اخلطيـب ، دور العمـل التطـوعي يف حتقيـق السـالم واألمـن االجتمـاعيني-185
منيـة أكادميية نايف العربية للعلوم األ: الرياض  التطوعي واألمن يف الوطن العريب 

 .م2000، 9/ 25-29، 
 وإعـــداد التطـــوعياجلـــوهري ، االحتـــاد العـــام للجمعيـــات ودوره يف تفعيـــل العمـــل الــــهادي عبـــد-186

املـؤمتر السـنوي لالحتـاد العـام للجمعيـات فيـه للقـرن احلـادي والعشـرين ، العـاملني
 .، ا3لد األول  ، القاهرةم1999مارس  4-3 ، اخلاصةواملؤسسات

ودراســات مــؤمترات احتــاد هيئــات رعايــة  حبــوث، " العوامــل املســببة لإلعاقــة" لبيــب فــراج، عثمــان-187
 .1994القاهرة ، ، إىل املؤمتر الرابع األولالفئات اخلاصة واملعوقني، من املؤمتر 
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الســابع الحتــاد هيئــات رعايــة الفئــات  املــؤمتر ،" عاقــةاألمــراض الوراثيــة واإل "ســيد الســبكي، عــزت-188
 .1998،  األول، ا3لد  ع.م.اخلاصة واملعوقني بـ ج

، "ســتقبلية يف جمــال رعايــة املعــوقنيامل واخلطــةسياســة وزارة الصــحة والســكان " منصــور ، عصــمت-189
الحتــاد هيئــات رعايــة الفئــات  الســابعحبــوث ودراســات وتوصــيات املــؤمتر القــومي 

ــــــة مصــــــر العربيــــــة ديســــــمرب : القــــــاهرة األول،، ا3لــــــد اخلاصــــــة واملعــــــوقني جبمهوري
1998. 

، "بـاملعوقني جبمهوريـة مصـر العربيــة للنهــوضدراســة حـول اسـرتاتيجية وطنيـة " عبـده حممـود،  علـي-190
،  ع. م. بــ ج      واملعـوقني اخلاصةاملؤمتر السادس الحتاد هيئات رعاية الفئات 

 .1994القاهرة ، مارس 
، " والطريـــقالضـــرورية ملنـــع حـــوادث املنـــزل  االحتياجـــاتحنـــو طفولـــة غـــري معوقـــة عـــن طريـــق  " ،ــــــــــ-191

،  ع. م . بــــ ج  الفئـــات اخلاصـــة واملعـــوقني رعايـــةاملــؤمتر اخلـــامس الحتـــاد هيئـــات 
1990. 

حبـــوث ودراســـات وتوصـــيات املـــؤمتر  والتطبيـــق،عبـــده حممـــود، حقـــوق املعـــوقني بـــني التشـــريع  علـــي-192
،  ع. م . بــــ ج واملعـــوقني اخلاصـــةالقـــومي الســـابع الحتـــاد هيئـــات رعايـــة الفئـــات 

 .م1998: القاهرة ا3لد األول ،
لباملسـتق–العوائـق  –اجلمعيـات األهليـة والتنميـة االجتماعيـة يف مصـر ، الفاعليـة ،  فهمي علي-193

اجلمعيــات األهليـة وتنميـة ا3تمعـات احملليــة  حـولاملـؤمتر األول  ،دراسـة نقديـة  -
ببنهـــا ، واجلمعيـــة العربيـــة  للخدمـــة االجتماعيـــة العـــايل، املعهـــد  الـــوطن العـــريب يف
 .م 1996سبتمرب  4: أغسطس  24 :، اإلسكندرية بتونس لم االجتماع لع

ق يف مصـر امسـتقبل خدمـة املعـ مـؤمتر، " منحى تقييم املتخلفني عقليـاً " بن اخلطاب خليل، عمر-194
 .م1990، مجعية كاريتاس مصر، القاهرة، ق عقلياً اوخاصة املع

فاعلية برنـامج متكامـل لتنميـة "  ،  اللـه عبدالنمر، حممد حسين األشقر، لبىن حسني  ذكريا فاتن-195
ودراســــات وتوصــــيات  حبــــوث، " الــــوعي املكــــاين لــــدى طفــــل الروضــــة والكفيــــف

جبمهوريـــة  واملعــوقنياملــؤمتر القــومي الســـابع الحتــاد هيئـــات رعايــة الفئــات اخلاصـــة 
 .1998ديسمرب : د الثاين، القاهرة ، ا3ل مصر العربية

 مـؤمتر الطفـل املصـري، " اصـة يف مصـر تكـون أو ال تكـونبـرامج الرتبيـة اخل" فاروق حممد صادق -196
 .1988جامعة عني مشس ، القاهرة ، ، مركز دراسات الطفولة ، 
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هنيـا لـدى األطفـال املعـوقني ذ التـوافقيتنمية بعـض مهـارات السـلوك "  حممد عزت وهبة،  فاطمة-197
ـــــاً ااملعـــــ وخاصـــــةق يف مصـــــر ااألعمـــــال الكاملـــــة ملـــــؤمتر خدمـــــة املعـــــ  ،"  ، ق عقلي
 .) 1990مجعية كاريتاس مصر، : اهرةالق(

ودراســات حبــوث،  " التمويــل والتطــوع يف مجعيــات تأهيــل املعــوقني  " احلســين ،حممــود كمــال-198
ات الفئـرعايـةاملـؤمتر الرابـع ، احتـاد هيئـات  إىلمـؤمترات االحتـاد مـن املـؤمتر األول 

 .1994اخلاصة واملعوقني ، مارس 
دراسـة اجلمعيـات األهليـة يف مصـر ، يف حبـوث تنظـيم ا3تمـع اتإسـهامعبـد ا3يـد ، حممد لبىن-199

، اجلمعيات األهلية وتنمية ا3تمعات احملليـة غـي الـوطن العـريب حولاملؤمتر األول 
ببنها ، واجلمعية العربية لعلـم االجتمـاع بتـونس  للخدمة االجتماعية العايلاملعهد 

 .م  1996سبتمرب  4: أغسطس  24 :، اإلسكندرية 
مـؤمتر مسـتقبل خدمـة ، " عقليـاً  قنيااملعـاسـتخدام التـدعيم يف تعـديل سـلوك "د النيـال، محأ مايسة-200

 .1990 ،مصر، القاهرة كاريتاس، مجعية  ق عقلياً اق يف مصر وخاصة املعااملع
املــــؤمتر . " شــــعار طفولــــة غــــري معوقــــة حتقيــــقدور اإلذاعــــة والتليفزيــــون يف "ســــعيد صــــربي،  حممــــد-201

: القــاهرة ،ع . م .بـــ ج  واملعــوقنيت رعايــة الفئــات اخلاصــة اخلــامس الحتــاد هيئــا
 .م1990

حبــوث املــؤمتر ، " الرعايــة االجتماعيــة مؤسســاتالطفــل الكفيــف يف " عبــد املعبــود مرســي ،  حممــد-202
ا3لـد الثـاين، مركـز دراسـات  - ورعايتـهتنشـئته  - السنوي الثالث للطفل املصري

 .م1990: ة جبامعة عني مشس، القاهرةالطفول
حممــــد عليــــوه عــــزب ، حنــــو دور فعــــال للمجــــالس الشــــعبية احملليــــة يف العمليــــة التعليميــــة مبحافظــــة -203

املــــؤمتر العلمــــي الرابــــع بعنــــوان مســــتقبل التعلــــيم يف الــــوطن العــــريب بــــني الشــــرقية ، 
 .م1996ة الرتبية ، جامعة حلوان ، ، اجلزء الثاين ، كلياإلقليمية والعاملية 

ق يف املـــؤمتر مســـتقبل خدمـــة املعـــ الكاملـــةاألعمـــال ، " ر اإلعـــالمأمهيـــة دو  " حجـــاج ، مصـــطفى-204
 .1990مصر،  كاريتاسمجعية  : ، القاهرةق عقلياً امصر وخاصة املع

خلـامس الحتـاد هيئـات رعايـة الفئـات املـؤمتر ا ،املعـوقباللـه حجازي، نظرة ا3تمـع للطفـل  املعتصم-205
 .1990، القاهرة، ع. م .بـ ج  اخلاصة واملعوقني

اجلمعيـات  حـولاملـؤمتر األول ، "دور اجلمعيـات األهليـة يف التعلـيم " الـرحيم أمحـد ، عبـد حممـدو -206
للخدمــــة  العــــايل، املعهــــد  األهليــــة وتنميــــة ا3تمعــــات احملليــــة غــــي الــــوطن العــــريب

 24 :ببنها ، واجلمعية العربية لعلـم االجتمـاع بتـونس ، اإلسـكندرية  االجتماعية
 .م  1996سبتمرب  4: أغسطس 
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مـؤمتر ، " لبقاء الطفـل ومحايتـه ومنائـه العاملياإلعالن  "،)يونيسيف(األمم املتحدة للطفولة  منظمة-207
 .)1990منشورات اليونيسيف، : نيويورك (، القمة العاملي من أجل الطفل

حبـــوث ، " حنـــو تصـــميم بـــال عوائـــق ملـــدارس ذوي االحتياجـــات اخلاصـــة"  ســـليمان،مـــىن حســـن -208
القــومي السـابع الحتـاد هيئــات رعايـة الفئـات اخلاصــة  املـؤمتروتوصـيات  ودراسـات
 .1998ديسمرب : القاهرة، ا3لد األول،  ع. م . بـ ج واملعوقني

نــدوة دور األســرة يف ، " رعايــة الطفــل املعــوق يفدور األســرة وا3تمــع " عبــد الكــرمي اليــافعي،  مــىن-209
طفولــــــة، ا3لــــــس األعلــــــى لل الشــــــارقة،، نظــــــرة مســــــتقبلية-رعايــــــة وتنميــــــة الطفــــــل

 .م2000أبريل
الــــهيئة املصـــرية العامـــة : القـــاهرة(، قانـــدوة الطفـــل املعـــ، "لكتابـــة للطفـــل األصـــما"،  قنـــاويهـــدى -210

 .) 1982 للكتاب،
ق يف امـــؤمتر خدمـــة املعـــ، "يف التأهيـــل االجتماعيـــةسياســـة وزارة الشـــئون "مصـــطفى أمحـــد،  هـــدى-211

 .)1990 كاريتاس مصر،  مجعية: القاهرة(، ق عقلياً امصر وخاصة املع
املـــؤمتر ، " جبمهوريـــة مصـــر العربيـــة املعـــوقنيواقـــع خـــدمات رعايـــة وتأهيـــل  "هاشـــم إمـــام ، يوســـف-212

،  جمهورية مصـر العربيــةبـــ واملعـوقنيالسـابع الحتـاد هيئــات رعايـة الفئــات اخلاصـة 
 .1998، القاهرة

،   1981تقريــــــر عــــــن عــــــام ؤسســــــات اخلاصــــــة ، االحتــــــاد العــــــام للجمعيــــــات وامل ،  ع. م .  ج-213
 .مطبوعات وزارة الشئون االجتماعية: القاهرة 

اهليئــــة :القـــاهرة   بشـــأن إصــــدار قـــانون الطفــــل م1996لســــنة  12، القـــانون رقـــم   ع. م .  ج-214
 .م1996العامة لشئون املطابع األمريية ، 

 مطبوعـــات: القـــاهرة  العاشـــرة القوميـــة املتخصصـــة، ا3لـــد التاســـع، الـــدورة ا3ـــالسع ، . م . ج -215
 .م1990ا3الس القومية املتخصصة، 

-1974املتخصصــــــة  القوميــــــةالقوميــــــة املتخصصــــــة، موســــــوعة ا3ــــــالس  ا3ــــــالسع، . م . ج -216
والعشـــرون،  الثالثـــة، الكتــاب الســـنوي ، ا3لــد الثـــاين والعشـــرون، الــدورة 1996
 .م1996 مطبوعات ا3الس القومية املتخصصة،: القاهرة

مطبوعــات ا3ــالس : ،  القــاهرة  عشــرة الثامنــةالــدورة ،ا3ــالس القوميــة املتخصصــة ع ،. م .  ج-217
 .م 1998القومية املتخصصة ،

ـــــة املتخصصـــــةع. م .  ج-218 ـــــدورة السادســـــة  ،  ا3ـــــالس القومي : القـــــاهرة ، 1986-1985، ا ل
 . 1990مطبوعات ا3الس القومية املتخصصة ، 
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 1995، القاهرة ، معهد التخطيط القومي ،  1994البشرية تقرير التنمية ،   ع. م .  ج-219
ملـدارس وفصـول  التنظيميـةبشأن الالئحـة م 1969لسنة ) 156(وزاري رقم  قرار ، ع. م .  ج-220

 .1969، ) الوزيرمكتب (وزارة الرتبية والتعليم : ، القاهرةالرتبية اخلاصة
لســـنة )  32( عامــة ، القــانون رقــم وزارة الشــئون االجتماعيــة ، إدارة العالقــات ال،ع. م .  ج-221

.بشأن اجلمعيات واملؤسسات اخلاصةم 1964
بشـأن تأهيـل املعـوقني،  1975لسـنة  39 رقـمع، وزارة الشئون االجتماعيـة ، القـانون . م .  ج-222

 .) 1975ون املطابع األمريية، لشئ العامةالـهيئة : القاهرة(، والئحته التنفيذية
 

 -: األجنبية املراجع : ثانيا
 
223- Abdel Hady , M. : A Suggested Model for Community Participation 

of Public Education In Egypt, Unpublished Doctoral 
Dissertation, University of Pittsburg , U .S. A. 1991. 

224- Davis ,d. : parent Involvement in public schools opportunities for 
administrators . education and urban society vol, 19, 
no,2, sage publications inc 1987. 
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schools.( New York Mc   Graw- Hill Book co.,1989). 
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 الدراسة  مالحق
 
 



2752

 (  )ملحق 
 أمساء السادة احملكمني

 

 ةـفـيـوظـال مــاالس م

 جامعة جنوب الوادي -كلية الرتبية بسوهاج  -أستاذ أصول الرتبية  مصطفى حممد أمحد رجب .د. أ1
 جامعة عني مشس –أستاذ الرتبية املقارنة واإلدارة التعليمية ـ كلية الرتبية  شاكر حممد فتحي أمحد .د. أ2
  وجيه الصاوي  .د. أ3

 -ووكيـل كليـة الرتبيـة بسـوهاج لشـئون الدراسـات العليـا –أستاذ أصـول الرتبيـة  فيصل الراوي طايع .د. أ4
 جامعة جنوب الوادي

 جامعة قناة السويس – كلية الرتبية باإلمساعيلية  –أستاذ أصول الرتبية  بيومي حممد ضحاوي  .د. أ5
 جامعة جنوب الوادي –كلية الرتبية بقنا   –أستاذ أصول الرتبية املساعد  فتحي عبد الرسول حممد  .د6

هلية واملؤسسات اخلاصة جبمهورية املدير التنفيذي لالحتاد العام للجمعيات األ إبراهيم أمام يوسف .أ7
 مصر العربية

مــدير االحتــاد النــوعي هليئــات رعايــة الفئــات اخلاصــة واملعــوقني جبمهوريــة مصــر  يوسف هاشم أمام .أ8
 العربية

سكرتري االحتاد النوعي هليئات رعاية الفئات اخلاصة واملعـوقني جبمهوريـة مصـر  علي عبده حممود. أ9
 العربية
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 لرحمن الرحيم بسم اهللا ا

 
 يجامعة جنوب الواد

 كلية التربية بسوهاج
 قسم أصول التربية

 
 (   )ملحق رقم 

 
 استبانة حول 

 مبرحلة رياض األطفالتربية الطفل املعوق  ت األهلية يفدور اجلمعيا
 

 )األهلية والعاملين بها لس إدارة الجمعياتاموجهة إلى أعضاء مج(
 
 
 

 إعــداد
 سلطان طارق حسن صديق

 
 ــرافإشـ

 
 الدكتور

 عبد املعني سعد الدين هندى
 أستاذ أصول التربية المساعد

 كلية التربية بسوهاج
 جامعة جنوب الوادى

 الدكتور 
 أمحد حسني الصغري

 مدرس أصول التربية
 كلية التربية بسوهاج
 جامعة جنوب الوادى

 
 م2001 / هـ1421

 وقنيمعلمة رياض األطفال املع –مديرة / أخيت الفاضلة 
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 السالم عليكم ورحمة اهللا وبركاته

 
يقوم الباحث بدراسة للماجستير بهدف التعرف على دور الجمعيات األهلية فى تربية  

 . الطفل المعوق
طفال المعوقين من أبرز أنشطة الجمعيات األهلية فى هذا المجال فإن األوبأعتبار رياض  

اض األطفال التابعة للجمعيات األهلية فى تربية هذه االستبانة تهدف إلى التعرف على واقع دور ري
 . الطفل المعوق

لذا يلتمس الباحث من سيادتكم المعونة الصادقة فى اإلجابة عن كل بنود االستبانة  
 . أمام العبارة فى الخانة المالئمة لوجهة نظركم ) ��(وذلك بوضع عالمة  

مة ولن تستخدم إال بهدف البحث علماً بأن هذه البيانات التى تدلون بها موضع سرية تا 
 . العلمى

 ولسيادتكم جزيل الشكر 
 الباحث 

 
 

- :بيانات أساسية 
 )اختيارى( ................................................................................................:  االسم 

 ................................................................................................................:المؤهل 
عدد سنوات الخبرة فى العمل برياض أطفال 

 المعوقين 
:..................................................... 

 ..................................................... : عدد الدورات التدريبية الخاصة بتربية الطفل المعوق 
:  اسم الروضة 

........................................................................................................ 
 ..............................................................................:  اسم الجمعية التابعة لها الروضة 
 ..............................................................................:  نوع اإلعاقة التى ترعاها الروضة 



2782

 

يتحقق  العبـــــــــــــــارة م
غير 
ال يتحقق متأكد

   ..... ) الصرب  –األمانة  –الصدق ( إكساب الطفل قيماً دينية مثل  1
    .تدريب الطفل على السلوك املقبول أخالقياً  2
    .تدريب الطفل على األوضاع واحلركات املختلفة اليت تساعده على التكيف مع بيئته 3
    .ملناسبة إلعاقتهالعمل على املشاركة اإلجيابية للطفل يف األنشطة الرياضية ا 4
    .تدريب الطفل على استخدام وسيلة التواصل املناسبة لـه مع اآلخرين بكفاءة  5

6 
تــــدريب الطفــــل علــــى القيــــام بــــبعض املهــــام واألدوار يف املواقــــف االجتماعيــــة بطريقــــة 

 .مناسبة
   

    .0إزالة شعور الطفل بالعزلة واالنطواء 7
    .إجيابيا حنو إعاقته تشجيع الطفل على تبين مشاعر 8
    ) .االعتماد على نفسه ( تدريب الطفل على االستقاللية  9
    .الكشف عن ميول الطفل اإلجيابية وتنميتها 10

11 
تنــــــاول  –ارتــــــداء املالبــــــس ( تــــــدريب الطفــــــل علــــــى بعــــــض مهــــــارات العنايــــــة بذاتــــــه 

 )……الطعام
   

    .إلعاقتهابة بالطرق املناسبة Uيئة الطفل الكتساب مهارات القراءة والكت 12
    .إكساب الطفل بعض املفاهيم احلسابية بالطرق املناسبة إلعاقته 13

 
 



2792

 غير يتحقق العبـــــــــــــــــــارة م
 متأكد 

 ال
 يتحقق

   .تستعني اجلمعية خبرباء يف الرتبية اخلاصة لتطوير برامج أنشطة الروضة 1
    .توفر اجلمعية للروضة إدارة تتمتع بتأهيل أكادميي وخربات مناسبة  2
    .تستجيب اجلمعية للمشكالت اليت تعرتض إدارة الروضة وحتاول حلـها 3
    .إدارة الروضة ملهامها تتابع اجلمعية  مدى أداء 4
    .تشجع اجلمعية إدارة الروضة على تطوير نفسها 5
    .حتدد اجلمعية معايري دقيقة الختيار معلمات الروضة 6
    .تستجيب اجلمعية للمشكالت اليت تعرتض معلمات الروضة وحتاول حلـها 7
    .معلمات الروضة توفر اجلمعية التوجيه واإلشراف الرتبوي الذي ينهض مبستوى 8
    .تنظم اجلمعية دورات تدريبية ملعلمات الروضة بصفة مستمرة 9

10 
 –أخصـائي نفسـي (ن املتخصصني يف الرتبيـة اخلاصـة توفر اجلمعية للروضة فريق عمل م

 .... )طبيب  –أخصائي اجتماعي 
   

    توفري اجلمعية للعاملني بالروضة جو تعاوين يساعد على العمل 11
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 يتحقق العبـــــــــــــــــــارة م
 غير 

 متأكد 
 ال

 يتحقق
   .ختتار اجلمعية للروضة موقع يسهل الوصول إليه1
    .مناسبة لعدد األطفال املعوقنيتوفر اجلمعية للروضة مساحة 2
    .توفر اجلمعية للروضة أثاث يناسب األطفال املعوقني3
    .توفر اجلمعية مرافق صحية كافية ومناسبة لألطفال املعوقني4
    .توفر اجلمعية للروضة شروط السالمة العامة يف الغرف واملمرات 5
    .رافقهاتوفر اجلمعية صيانة دورية ملباين الروضة وم6

7
تصــميم وظيفــي يسـاعد علــى حتقيــق أهــداف تربيــة الطفــل  ةتـوفر اجلمعيــة ملبــىن الروضــ

 .املعوق
   

    .توفر اجلمعية وسائل مواصالت مناسبة لنقل األطفال من وإىل الروضة8
    .توفر اجلمعية أجهزة تعويضية مناسبة لألطفال املعوقني بالروضة9
    .مناسبة لألطفال املعوقني بالروضةتوفر اجلمعية وجبة غذائية 10

11
تعمل اجلمعية على أن تكون برامج أنشـطة الروضـة منسـجمة مـع حاجـات األطفـال 

 .املعوقني
   

    .توفر اجلمعية ما يلزم لتنفيذ برامج أنشطة الروضة بفاعلية12
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غير موافق  العبـــــــــــــــــــارة م
متأكد 

غير 
موافق 

   .عدم كفاية برامج أنشطة الروضة حلاجات األطفال املعوقني 1
    .ارتفاع كثافة فصول الروضة 2
    .قلة وجود سجالت وافية عن األطفال املعوقني 3
    .ة املناسبة إلعاقة الطفلقلة توفر الوسائل التعليمي 4
    .قصور تشخيص إعاقة الطفل تشخيص دقيق 5
    .عدم صالحية املبىن كروضة لألطفال املعوقني 6
    .افتقار الروضة إىل التجهيزات املناسبة لرتبية الطفل املعوق 7
    .كثرة تغيب األطفال املعوقني عن الروضة 8
    .مع معلمات وإدارة الروضةضعف تعاون أسرة الطفل املعوق  9
    .ضعف رغبة املعلمات يف العمل بالروضة 10
    .كثرة املهام اإلدارية املسندة إلدارة الروضة 11
    .قلة تعاون إدارة اجلمعية مع إدارة ومعلمات الروضة 12
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 بسم اهللا الرحمن الرحيم 

 
 جامعة جنوب الوادى
 كلية التربية بسوهاج

 التربيةقسم أصول 
 

 (   )ملحق رقم 

 استبانة حول
 مبرحلة رياض األطفال تربية الطفل املعوق دور اجلمعيات األهلية يف

 
 )إداريات ومعلمات رياض األطفال المعوقين موجهة إلى(

 
 

 إعــداد
 سلطان طارق حسن صديق

 
 

 ـــرافإشـ
 

 الدكتور
 أمحد حسني الصغري

 مدرس أصول التربية
 كلية التربية بسوهاج
 يجامعة جنوب الواد

 الدكتور 
 عبد املعني سعد الدين هندي

 أستاذ أصول التربية المساعد
 كلية التربية بسوهاج
 يجامعة جنوب الواد

 
 م2001 /هـ 1421
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 /     األخت الفضلى /                                                 األخ الفاضل  
                                                              

 السالم عليكم ورمحة اهللا وبركاته
 

يقوم الباحث بدراسة للماجستير بهدف التعرف على دور الجمعيات األهلية فى تربية الطفل 
 .بمرحلة رياض األطفال  المعوق

وحيث تعتبر الجمعيات األهلية من المؤسسات التى يمكن أن تقوم بدور هام فى هذا المجال 
 . ام الباحث بإعداد هذه االستبانة بهدف التعرف على هذا الدور لهذا ق

لذا يلتمس الباحث من سيادتكم المعونة الصادقة فى اإلجابة عن كل بنود االستبانة وذلك بوضع 
 . أمام العبارة فى الخانة المالئمة لوجهة نظركم ) ��(عالمة  

 . ولن تستخدم إال بهدف البحث العلمى علماً بأن هذه البيانات التى تدلون بها موضع سرية تامة
 

 ولسيادتكم جزيل الشكر
 الباحث 

 
 

  -:ساسية  بيانات أ
 )اختيارى(   ……………………………………………………………: االسم 

: المؤهل 
……………………………………………………………………… 

: المهنة 
……………………………………………………………………… 

 ……………………………………………………:  اسم الجمعية
…………… 

:  الخدمة بالجمعيةعدد سنوات 
…………………………………………………… 

…:نوع اإلعاقة التى ترعاها الجمعية 
……………………………………………… 

:  عدد سنوات الخدمة فى مجال رعاية الطفل المعوق 
…………………………………… 
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: عدد الدورات فى مجال رعاية الطفل المعوق 
………………………………………… 

 
 

 غير  يتحقق العبـــــــــــــــارة م
 متأكد

 ال 
 يتحقق

1 
تقــــدم اجلمعيــــة لألســــرة معلومــــات عــــن الـــــهيئات واملؤسســــات الــــيت تقــــدم خــــدمات 

.لألطفال املعوقني
   

    .توجه اجلمعية األسرة لكي تتقبل طفلـها املعوق وتتعايش معه بطريقة طبيعية 2
    .تصدر اجلمعية نشرات إرشادية توزع على أسر األطفال املعوقني 3
    .تقدم اجلمعية لألسرة معلومات عن حالة طفلـها املعوق 4
    .تدرب اجلمعية األسرة على أساليب العناية الصحية بطفلـها املعوق 5
    .تقدم اجلمعية التثقيف الغذائي ألمهات األطفال املعوقني 6
    .ل اجلمعية على بناء عالقة إجيابية مع أسرة الطفل املعوقتعم 7
    .تدعو اجلمعية أولياء أمور األطفال املعوقني إىل اجتماعات دورية 8
    .تأخذ اجلمعية اقرتاحات وتوصيات أولياء األمور بعني اجلدية 9
    .يف املنزل تدرب اجلمعية األسرة على استخدام بعض الوسائل لتعليم الطفل املعوق 10

11 
تــدرب اجلمعيــة األســرة علــى كيفيــة إكســاب طفلـــها بعــض املهــارات مبــا يتناســب مــع 

 .إعاقته
   

    .تقدم اجلمعية مساعدات مادية ألسرة الطفل املعوق 12
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 غير  يتحقق ـــــــارةالعبــــــــــــ م
 متأكدً 

 ال 
 يتحقق

   .تشارك اجلمعية يف املؤمترات اليت Uتم برتبية الطفل املعوق 1
    .تنظم اجلمعية ندوات تتعلق برتبية الطفل املعوق 2
    .تصدر اجلمعية مطبوعات تتعلق برتبية الطفل املعوق 3

4 
Uــتم برتبيــة الطفــل .. ) تلفــاز  –اعــة إذ –صــحافة ( تشــارك اجلمعيــة يف أنشــطة إعالميــة 

 .املعوق
   

5 
رحلــة ريــاض فــال املعــوقني مبحتــث اجلمعيــة أفــراد ا3تمــع علــى تلبيــة املتطلبــات الرتبويــة لألط

 .األطفال
   

    .حتث اجلمعية أفراد ا3تمع على التطوع يف جمال تربية األطفال املعوقني 6
    .سات اليت تقدم خدمات لألطفال املعوقنيتتعاون اجلمعية مع الـهيئات واملؤس 7
    .توفر اجلمعية ألفراد ا3تمع معلومات عن اخلدمات اليت تقدمها للطفل املعوق 8
    .تشارك اجلمعية يف محالت تطعيم األطفال للوقاية من اإلعاقة 9
    .حتث اجلمعية املؤسسات التشريعية على سن قوانني لصاحل األطفال املعوقني 10
    .Uتم اجلمعية بتعديل القيم والسلوكيات السلبية ألفراد ا3تمع جتاه األطفال املعوقني 11
   .تشارك اجلمعية يف املؤمترات اليت Uتم برتبية الطفل املعوق 12
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غير  موافق ـــــــارةالعبــــــــــــ م 
 متأكد

غير 
 موافق

   .قصور إمكانيات اجلمعية عن تدبري التمويل الالزم لرتبية الطفل املعوق 1

2 
قلــــة اهتمــــام وســــائل اإلعــــالم جبهــــود اجلمعيــــات األهليــــة العاملــــة يف جمــــال رعايــــة األطفــــال 

 .املعوقني
   

3 
ألهليـــة العاملـــة يف جمـــال رعايـــة قلـــة تعـــاون املؤسســـات واجلهـــات احلكوميـــة مـــع اجلمعيـــات ا

 .الطفل املعوق
   

4 
قلــة دعــم الـــهيئات واملنظمــات الدوليــة للجمعيــات األهليــة العاملــة يف جمــال رعايــة األطفــال 

 .املعوقني
   

    .قلة تعاون اجلمعية مع اجلمعيات األخرى العاملة يف جمال رعاية األطفال املعوقني 5
    .ى التطوع يف اجلمعية للعمل يف جمال تربية الطفل املعوققلة إقبال أفراد ا3تمع عل 6

7 
قلــة تــوافر اخلــربات املطلوبــة يف جمــال تربيــة الطفــل املعــوق لــدى معظــم أعضــاء جملــس إدارة 

 .اجلمعية
   

    .قصور تفهم أعضاء اجلمعية ألهداف تربية الطفل املعوق مبرحلة رياض األطفال 8
    .باجلمعية على القيام مبهامهضعف قدرة اجلهاز اإلداري  9
    .قلة احلوافز واملكافآت املقدمة للعاملني باجلمعية 10
    .قلة توافر دورات تدريبية ألعضاء اجلمعية يف جمال تربية األطفال املعوقني 11
    .قلة تعاون أسر األطفال املعوقني مع اجلمعية يف تربية الطفل املعوق 12
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 (   )ملحق رقم 
 تحليل استجابات عينة الدراسة من إداريات ومعلمات رياض األطفال المعوقين

 .دور رياض األطفال التابعة للجمعيات األهلية في تربية األطفال المعوقين: المحور األول  

رقم العبارة
الدرجاتالتكرارات

الدرجة 
الكلية

نسبة متوسط 
النتيجةاالستجابة  يتحقق

 )3( 
 غير متأكد

 )2( 
 ال يتحقق

)1 ( 
 يتحقق

 )3( 
 غير متأكد

 )2( 
 ال يتحقق

)1 ( 

 تتحقق 083 253 16 42 195 16 21 65 1
 تتحقق 080 244 23 32 189 23 16 63 2
 تتحقق 085 259 16 30 213 16 15 71 3
 تتحقق ال 055 169 64 18 87 64 9 29 4
 ال تتحقق 051 157 68 26 63 68 13 21 5
 ال تتحقق 053 163 60 46 57 60 23 19 6
 غير واضحة 071 217 31 54 132 31 27 44 7
 ال تتحقق 049 149 72 26 51 72 13 17 8
 غير واضحة 070 214 39 28 147 39 14 49 9
 غير واضحة 075 229 29 38 162 29 19 54 10
 تتحقق 087 265 16 18 231 16 9 77 11
 ال تتحقق 040 122 82 14 39 82 7 13 12
 ال تتحقق 048 146 77 12 57 77 6 19 13

 
دور الجمعيات األهلية في توفير اإلمكانات البشرية الالزمة لتربية الطفل المعوق برياض : المحور الثاني 

 .األطفال التابعة لها

رقم العبارة
الدرجاتالتكرارات

الدرجة 
الكلية

نسبة متوسط 
النتيجةاالستجابة  يتحقق

 )3( 
 غير متأكد

 )2( 
 ال يتحقق

)1 ( 
 يتحقق

 )3( 
 غير متأكد

 )2( 
 ال يتحقق

)1 ( 

 ال تتحقق 045 139 78 22 39 78 11 13 1
 غير واضحة 074 226 73 84 69 37 42 23 2
 تتحقق 080 245 24 26 195 24 13 65 3
 تتحقق 092 282 9 12 261 9 6 87 4
 تتحقق 077 235 28 30 177 28 15 59 5
 ال تتحقق 055 169 62 26 81 62 13 27 6
 تتحقق 079 242 26 24 192 26 12 64 7
 ال تتحقق 054 165 65 22 78 65 11 26 8
 ال تتحقق 051 155 66 38 51 66 19 17 9
ال تتحقق 052 159 69 18 72 69 9 24 10
 غير واضحة 065 199 34 78 87 34 39 29 11
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 (   )تابع ملحق رقم 
الجمعيات األهلية في توفير االمكانات المادية الالزمة لتربية الطفل المعوق برياض دور : المحور الثالث 

 .األطفال التابعة لها

رقم العبارة
الدرجاتالتكرارات

الدرجة 
الكلية

نسبة متوسط 
النتيجةاالستجابة  يتحقق

 )3( 
 غير متأكد

 )2( 
 ال يتحقق

)1 ( 
 يتحقق

 )3( 
 غير متأكد

 )2( 
 ال يتحقق

)1 ( 

 يتحقق 079 241 25 30 186 25 15 62 1
 ال يتحقق 054 164 64 28 72 64 14 24 2
 ال يتحقق 053 162 66 24 72 66 12 24 3
 ال يتحقق 050 154 69 28 57 69 14 19 4
 ال يتحقق 049 151 66 46 39 66 23 13 5
 ال يتحقق 045 137 78 26 33 78 13 11 6
 غير واضحة 072 219 30 54 135 30 27 45 7
 يتحقق 077 235 31 18 186 31 9 62 8
 ال يتحقق 046 142 79 12 51 79 6 17 9
 غير واضحة 061 187 44 62 81 44 31 27 10
 ال يتحقق 048 143 77 18 48 77 9 16 11
 ال يتحقق 053 163 62 38 63 62 19 21 12

 
عة للجمعيات األهلية في تربية الطفل رياض األطفال المعوقين التاب معوقات دور: المحور الرابع 

 .المعوق

رقم العبارة
الدرجاتالتكرارات

الدرجة 
الكلية

نسبة متوسط 
النتيجةاالستجابة  موافق

 )3( 
 غير متأكد

 )2( 
 غير موافق

)1 ( 
 موافق

 )3( 
 غير متأكد

 )2( 
 غير موافق 

)1 ( 

 الموافقة 077 237 31 14 192 31 7 64 1
 الموافقة 079 243 27 18 198 27 9 66 2
 عدم الموافقة 050 154 73 12 69 73 6 23 3
 يتحقق 093 284 8 12 264 8 6 88 4
 غير واضحة 074 227 31 34 162 31 17 54 5
 الموافقة 088 270 10 32 228 10 16 76 6
 الموافقة 094 288 5 16 267 5 8 89 7
 الموافقة 082 250 25 12 213 25 6 71 8
 الموافقة 091 277 9 22 246 9 11 82 9
 عدم الموافقة 053 163 68 14 81 68 7 27 10
الموافقة 080 244 23 32 189 23 16 63 11
 عدم الموافقة 055 167 61 34 72 61 17 24 12
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 (   )ملحق رقم 
 أعضاء مجلس إدارة الجمعيات األهلية والعاملين بها تحليل استجابات عينة الدراسة من

 .دور الجمعيات األهلية تجاه األسرة وأثره على تربية طفلها المعوق:األولحور الم

رقم العبارة
الدرجاتالتكرارات

الدرجة 
الكلية

نسبة متوسط 
النتيجةاالستجابة  يتحقق

 )3( 
 غير متأكد

 )2( 
 ال يتحقق

)1 ( 
 يتحقق

 )3( 
 غير متأكد

 )2( 
 ال يتحقق

)1 ( 

 غير واضحة 062 141 35 34 72 35 17 24 1
 ال يتحقق 055 125 47 18 60 47 9 20 2
 ال يتحقق 055 126 48 12 66 48 6 22 3
 يتحقق 079 179 22 10 147 22 5 49 4
 غير واضحة 060 136 39 28 69 39 14 23 5
 غير واضحة 065 149 30 38 81 30 19 27 6
 يتحقق 086 197 14 6 177 14 3 59 7
 غير واضحة 057 131 21 60 50 21 30 25 8
 يتحقق 082 186 18 12 156 18 6 52 9
 ال يتحقق 048 110 56 12 42 56 6 14 10
 ال يتحقق 051 117 51 18 48 51 9 16 11
 ال يتحقق 053 121 42 46 33 42 23 11 12

 
 .تجاه المجتمع وأثره على تربية الطفل المعوق دور الجمعية األهلية :المحور الثانى

ارةرقم العب
الدرجاتالتكرارات

الدرجة 
الكلية

نسبة متوسط 
النتيجةاالستجابة  يتحقق

 )3( 
 غير متأكد

 )2( 
 ال يتحقق

)1 ( 
 يتحقق

 )3( 
 غير متأكد

 )2( 
 ال يتحقق

)1 ( 

 ال يتحقق 045 103 56 26 21 56 13 7 1
 يتحقق 078 178 23 8 147 23 4 49 2
 يتحقق 082 186 18 12 156 18 6 52 3
 ال يتحقق 046 106 58 12 36 58 6 12 4
 ال يتحقق 050 114 54 12 48 54 6 16 5
 يتحقق 083 190 11 32 147 11 16 49 6
 غير واضحة 057 131 40 34 57 40 17 19 7
 تتحقق 091 207 6 18 183 6 9 61 8
 غير واضحة 077 175 25 6 144 25 3 48 9
 ال يتحقق 044 101 60 14 27 60 7 9 10
 ال يتحقق1118949541849121053
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 (   )تابع ملحق رقم 
 .معوقات دور الجمعيات األهلية في تربية الطفل المعوق :الثالثالمحور 

رقم العبارة
الدرجاتالتكرارات

الدرجة 
الكلية

نسبة متوسط 
النتيجةاالستجابة  موافق

 )3( 
 غير متأكد

 )2( 
 غير موافق

)1 ( 
 موافق

 )3( 
 غير متأكد

 )2( 
 غير موافق 

)1 ( 

 ةموافقال 096 219 2 10 207 2 5 69 1
 الموافقة 091 208 8 8 192 8 4 64 2
 غير واضحة 077 176 20 24 132 20 12 44 3
 ةموافقال 086 195 13 14 168 13 7 56 4
 ةموافقال 079 180 21 12 147 21 6 49 5
 ةموافقال 094 215 5 6 204 5 3 68 6
 عدم الموافقة 054 124 49 12 63 49 6 21 7
 واضحةغير  075 171 23 22 126 23 11 42 8
 عدم الموافقة 051 117 54 6 57 54 3 19 9
 ةموافقال 089 202 11 8 183 11 4 61 10
 ةموافقال 083 190 12 28 150 12 14 50 11
 ةموافقال 080 183 16 26 141 16 13 47 12
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 -:مقدمة الدراسة  
لألطفـــال املعـــوقني ضـــرورة اجتماعيـــة واقتصـــادية كمـــا أ�ـــا واجـــب إنســـاين، وإذا  ةإن الرتبيـــة املبكـــر 

جتاهلها ا3تمع ،أو أغفلها فسوف يدفع الثمن باهظا عنـدما تـزداد حـاالت هـؤالء األطفـال سـوءا وتـدهورا 
 .على ذويهم وجمتمعاUم ، فيتحولون إىل طاقات معطلة غري مستثمرة ويصبحون عالة 

وتعتـــرب الرتبيـــة اخلاصـــة هـــي وســـيلة ا3تمـــع لتقـــدمي خدماتـــه الرتبويـــة لألطفـــال املعـــوقني وملـــا كانـــت 
اخلــدمات الرتبويــة اخلاصــة الــيت حيتــاج إليهــا الطفــل املعــوق هــي خــدمات شــاملة ومتكاملــة حتتــاج إىل جهــود  

تمــع ، حيــث مــن الصــعب علــى قطــاع كبــرية ونفقــات باهظــة وتتطلــب تكــاتف وتكامــل كــل مؤسســات ا3
واحــد ، تــوفري تلــك اخلــدمات مبفــرده لــذا فــإن احلاجــة تبــدو ملحــة ملســاندة اجلهــود احلكوميــة يف هــذا ا3ــال 

 . مبشاركة شعبية واعية وهادفة ومنظمة 

وتعترب اجلمعيات األهليـة مبـا تقدمـه مـن خـدمات للمجتمـع ومبـا تسـاهم فيـه مـن عـالج ملشـكالته 
اجلهود الشعبية حيث ال توجد قيود حقيقية على اخلـدمات الـيت تسـتطيع اجلمعيـات األهليـة  من أبرز صور

أن تقـــدمها ، فهـــي تســـتطيع أن تقـــدم خـــدمات تعليميـــة وتنشـــئ هلـــا أعلـــى املســـتويات التعليميـــة ، وكـــذلك 
ض أو كـل ، وميكن أن تقدم هـذه اخلـدمات لـبع... احلال يف اخلدمات الصحية والثقافية والدينية والعلمية 

فئــات ا3تمــع فهــي قريبــة مــن ا3تمــع حتــاول استكشــاف حاجــات الفئــات الضــعيفة فيــه ، مث حتــاول القيــام 
 .باألنشطة اليت تتوىل إشباع هذه احلاجات إىل جانب اجلهود الرمسية

وحيــــث إن األطفــــال املعــــوقني مــــن أكثــــر الفئــــات الضــــعيفة يف ا3تمــــع حاجــــة إىل احلصــــول علــــى 
ة والتعليميـــة ، فقـــد تصـــدت بعـــض اجلمعيـــات األهليـــة يف مصـــر لرعايـــة األطفـــال املعـــوقني اخلـــدمات الرتبويـــ

باعتبارهم أحـد جمـاالت نشـاطها وألن جهـود اجلمعيـات األهليـة مصـدرا ال ينضـب مـن اخلـربات والطاقـات 
لــى دور فــإن الدراســة الراهنــة Uــتم بــالتعرف ع. وألن تربيــة الطفــل املعــوق حتتــاج إىل هــذه اجلهــود . واحلــوافز

اجلمعيات األهلية يف تربية الطفل املعوق مبرحلة رياض األطفال ، واملعوقات اليت تعرتض أداء هـذا الـدور ، 
ومــن مث وضــع تصــور مقــرتح للــدور الرتبــوي األمثــل الــذي ميكــن أن تقــوم بــه اجلمعيــات األهليــة جتــاه هــؤالء 

 .األطفال 
 -:مشكلة الدراسة 

تقـــدمي خـــدمات الرتبيـــة اخلاصـــة لألطفـــال املعـــوقني إال أن الواقـــع مـــن األمهيـــة البالغـــة ل علـــى الـــرغم 
يشري إىل وجود العديـد مـن جوانـب القصـور يف تقـدمي هـذا النـوع مـن اخلـدمات للطفـل املعـوق بصـفة عامـة 
والطفــل املعــوق مبرحلــة ريــاض األطفــال بصــفة خاصــة وممــا يــدلل علــى ذلــك عــدد الــربامج الرتبويــة املقدمــة 

يف مرحلـة ريـاض األطفـال والـيت ال تتجـاوز أصـابع اليـد الواحـدة يف بعـض الـدول العربيـة،  لألطفال املعـوقني 
اكمــا أن األمــر ال يقتصــر عنــد حــدود النســبة الــيت تتلقــى خــدمات يف مرحلــة ريــاض األطفــال ، بــل تتعــداها 
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امج إىل نوعيــة تلــك اخلــدمات ، وأدوات القيــاس والتشــخيص ، واملتابعــة ، األمــر الــذي جيعــل مشــكلة الــرب 
 .الرتبوية اليت تقدم لألطفال املعوقني يف مرحلة رياض األطفال قائمة

ويف مجهوريــة مصــر العربيــة وبــرغم اجلهــود املبذولــة إال أن شخصــا واحــدا مــن كــل مائــة معــوق لديــه 
أما فيمـا يتعلـق باألطفـال املعـوقني مبرحلـة ريـاض األطفـال فـأن االهتمـام Gـم مـا . فرصة للرعاية طوال حياته

قليال مقارنة مع أعداد األطفال املعوقني والذين يقدر عددهم حبوايل مليـوين طفـل علـى األقـل ، حيـث زال 
% 18ال تتعــدى نســبة املؤسســات واملراكــز الــيت تعــين باألطفــال املعــوقني يف مرحلــة مــا قبــل املدرســة نســبة 

شكل عام ، هـذا باإلضـافة إىل تقريبا من جمموع املؤسسات واملدارس واملراكز اليت تعين باألطفال املعوقني ب
وممـا . مشكلة تزايد أعداد املعوقني يف هذه املرحلة والذين ال يتلقون اخلدمات الرتبوية والتشخيصية املناسـبة

 .يزيد من صعوبة املشكلة أن مرحلة رياض األطفال يف مصر تقع خارج السلم التعليمي 

هتمــام Gــذه الفئــات مــن األطفــال فتحصــل وحيــث إن االعتبــارات الدميقراطيــة واإلنســانية حتــتم اال
علــى حقهــا يف التعلــيم الــذي يتناســب مــع حالتهــا ، وإذا كانــت اجلهــود احلكوميــة تقصــر عــن تغطيــة هــذا 
ا3ـــال فـــال بـــأس مـــن إطـــالق اجلهـــود األهليـــة حبيـــث تقـــدم خـــدماUا يف هـــذا الســـبيل ، حيـــث متثـــل الرتبيـــة 

 .اخلاصة جماال خصبا لنشاط اجلهود األهلية

ا كانـت اجلمعيــات األهليـة شـكال منظمــا مـن أشـكال اجلهــود األهليـة الـيت تســتند علـى أســاس وملـ
تصوري يـرى أن أعضـاء ا3تمـع الواحـد يشـعرون مبسـئولية اجتماعيـة جتـاه بعضـهم الـبعض وجتـاه جمـتمعهم،  

روفهم كمـا أ�ــا اطــر منظمـة ملشــاركة أعضــاء ا3تمـع يف جعــل جمــتمعهم بيئـة صــاحلة ومرحيــة ملـن حــرمتهم ظــ
لــذا . اخلاصــة ،أو صــور التنظــيم االجتمــاعي التلقائيــة ، أو األطــر التنظيميــة الرمسيــة مــن حتقيــق احتياجــاUم 

 .أن تقوم بدور فعال يف تقدمي اخلدمات الرتبوية والتعليمية لألطفال املعوقني  افينتظر منه

 :ومن هنا نبعت مشكلة الدراسة واليت تتحدد يف السؤال الرئيسي التايل

 رياض األطفال ؟ ةا دور الجمعيات األهلية في تربية الطفل المعوق بمرحلم

 :ويتفرع عن هذه السؤال التساؤالت اآلتية  

 ما إعاقة الطفل من حيث املفهوم ، والتصنيف ، واألسباب ؟-8
ما دواعي وأسس وحمددات تربية الطفل املعوق مبرحلة رياض األطفال ؟-9

رحلة رياض األطفال ؟ما متطلبات تربية الطفل املعوق مب-10
ما اجلهود احلكومية يف تربية الطفل املعوق ؟ وما مدى احلاجة إىل اجلهود األهلية ؟-11
ما اجلمعيات األهلية ؟ وما أمهية دورها يف تربية الطفل املعوق ؟-12
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ما واقع دور اجلمعيات األهلية يف تربية الطفل املعوق مبرحلة رياض األطفال؟-13
ر الذي ميكن أن تقـوم بـه اجلمعيـات األهليـة يف تربيـة الطفـل املعـوق مبرحلـة ما التصور املقرتح للدو -14

رياض األطفال ؟
 -:أهداف الدراسة  

 .التعرف على إعاقة الطفل من حيث املفهوم والتصنيف واألسباب -8
.التعرف على دواعي وأسس وحمددات تربية الطفل املعوق مبرحلة رياض األطفال -9

.ية الطفل املعوق مبرحلة رياض األطفال التعرف على أهم متطلبات ترب-10
التعــرف علــى بعــض اإلســهامات احلكوميــة يف تربيــة الطفــل املعــوق ومــدى احلاجــة إىل اجلهــود -11

.األهلية يف هذا ا3ال
ــــة واهليكــــل -12 التعــــرف علــــى اجلمعيــــات األهليــــة مــــن حيــــث مفهومهــــا ونشــــأUا وعالقتهــــا بالدول

.ة دورها يف تربية الطفل املعوق التنظيمي هلا ومتويلها وأهم خصائصها وأمهي
.الوقوف على واقع دور اجلمعيات األهلية يف تربية الطفل املعوق مبرحلة رياض األطفال -13
وضــع تصــور مقــرتح للــدور الــذي ميكــن أن تقــوم بــه اجلمعيــات األهليــة يف تربيــة الطفــل املعــوق -14

.مبرحلة رياض األطفال 
 -:أهمية الدراسة 

لــة هامــة مــن تــاريخ ا3تمــع املصــري تتميــز بــالتحوالت االقتصــادية ومــا تــأيت هــذه الدراســة يف مرح-12
يتبعهـــا مـــن تغـــريات اجتماعيـــة وإعطـــاء دور أوســـع للجمعيـــات األهليـــة يف تنميـــة ا3تمـــع واملســـامهة يف 

.عالج مشكالته وقضاياه
ايف مـن تتناول الدراسة فئـة مـن فئـات األطفـال حتتـاج إىل بـذل املزيـد مـن اجلهـود لتـوفري القـدر الكـ-13

.اخلدمات الرتبوية هلا ، أال وهي فئة األطفال املعوقني
تنظــر هـــذه الدراســـة إىل قضـــية تربيـــة الطفـــل املعـــوق نظـــرة جديـــدة حيـــث جتعلهـــا قضـــية اجتماعيـــة -14

.تدخل يف نطاق مسئوليات األهايل وليس احلكومة مبفردها 
ل املعــــوق مبرحلــــة ريــــاض تســــاهم الدراســــة يف فهــــم وتقــــومي دور اجلمعيــــات األهليــــة يف تربيــــة الطفــــ-15

.األطفال وخاصة أن هذه املرحلة ال تزال تأخذ مكا�ا خارج النظام الرمسي للتعليم 
ــــة اخلاصــــة لألطفــــال -16 ــــة يف جمــــال الرتبي ــــات األهلي ــــدور اجلمعي تســــهم هــــذه الدراســــة يف التأصــــيل ل

.املعوقني
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ملســامهة بــدور تربــوي تفيــد نتــائج هــذه الدراســة يف احلكــم علــى مــدى جنــاح اجلمعيــات األهليــة يف ا-17
.فعال ملموس جتاه األطفال املعوقني 

أن التعــرف علــى دور اجلمعيــات األهليــة يف تربيــة الطفــل املعــوق ، يفيــد املســئولني يف جمــال الرتبيــة -18
اخلاصــة ، حيــث يقــدم هلــم مؤسســة تعمــل علــى تقــدمي اخلــدمات الرتبويــة والتعليميــة لألطفــال املعــوقني 

 .عاقة وتساهم يف عالج مشكلة اإل
تسهم هذه الدراسة يف وضع تصور مقـرتح للـدور الرتبـوي األمثـل للجمعيـات األهليـة الـذي ميكـن -19

أن تقـــوم بـــه جتـــاه األطفـــال املعـــوقني ، وهـــو مـــا يعـــد موجهـــا للمســـئولني عـــن اجلمعيـــات األهليـــة عنـــد 
ل التخطــــيط العلمــــي الســــليم هلــــذه اجلمعيــــات حبيــــث تســــهم بفعاليــــة يف خدمــــة قضــــايا تربيــــة األطفــــا

.املعوقني
 -:حدود الدراسة  

 .تقتصر  الدراسة على مرحلة رياض األطفال  -

مــــن بـــني الفئــــات املختلفــــة ) مسعيــــا ، بصـــريا ، عقليــــا ( تقتصـــر الدراســــة علـــى فئــــات األطفــــال املعـــوقني -
 .لألطفال املعوقني 

وقني مبرحلــة ريــاض مجعيــة مــن بــني اجلمعيــات األهليــة الــيت تقــدم خــدماUا لألطفــال املعــ) 12(مت اختيــار  -
 .األطفال كمجتمع للدراسة

 -:منهج الدراسة 
باعتبــاره املــنهج املالئــم لتحقيــق أهــداف " املــنهج الوصــفي " يســتخدم الباحــث يف هــذه الدراســة 

 .كما يستعني الباحث باألسلوب اإلحصائي عند القيام بالدراسة امليدانية . البحث
 -:أدوات الدراسة 

لبيانــات الــيت يتطلبهــا إجــراء الدراســة ، اســتخدم الباحــث األســاليب للحصــول علــى املعلومــات وا
 :واألدوات التالية 

. الزيارات امليدانية -1
.املقابالت املفتوحة-2
.االستبيان -3

 -:عينة الدراسة 
- :تتمثل عينة الدراسة يف 
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جــم هــذه عينــة مــن إداريــات ومعلمــات ريــاض األطفــال املعــوقني التابعــة للجمعيــات األهليــة ، وبلــغ ح  -
 .فرد)  102(العينة 

عينة من أعضاء جمالس إدارة اجلمعيات األهلية والعاملني Gا جبمهوريـة مصـر العربيـة ، وبلـغ حجـم هـذه  -
 . فرد)  76(العينة 

- :وقد جاءت الدراسة يف مثانية فصول 
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