
1 

  التحدايت واحللول  اإلعاقة:ذوي  لموهوبني  الدمج االجتماعي ل
 يف ضوء منوذج مقرتح ملهارات التواصل االجتماعي

 د. سليمان رجب سيدأمحد الشيخ
 األستاذ املساعد بقسم الرتبية اخلاصة

 جامعة طيبة  –كلية الرتبية  
ssheikh@taibahu.edu.sa 

 م 2019فرباير    ذوي االعاقةاملؤمتر الدويل للموهوبني  دراسة مقدمة اىل  
ذوي اإلعاقة املوهوبني  الشمولية واالجتماعية لألشخاص  حتقيق وأتكيد  هتدف الدراسة احلالية اىل    :امللخص

مقرتحات التمكني واحللول املتاحة ملستقبل و  ،حتدايته ومتطلباتهوتناول ، املتكامل من خالل الدمج االجتماعي
وتعتمد الدراسة احلالية تعريفات ومفاهيم اإلعاقة كما وردت ابالتفاقية الدولية حلقوق األشخاص .  وحياة طبيعية  أفضل

ذوي اإلعاقة، ونظام رعاية املعوقني ابململكة العربية السعودية، وتسعي الدراسة احلالية ايل تقدمي إجابة منهجية 
ما هي متطلبات الدمج االجتماعي  -سئلة التالية: ما هو واقع الدمج االجتماعي لألشخاص ذوي اإلعاقة؟ لأل

ما هي احللول املتاحة   -ما هي حتدايت الدمج االجتماعي لألشخاص ذوي اإلعاقة؟    -لألشخاص ذوي اإلعاقة؟  
 لتفعيل الدمج االجتماعي لألشخاص ذوي اإلعاقة؟

احلالية يف املنهج الوصفي التحليلي املستند اىل األدلة والشواهد والرباهني املبنية على   وتتمثل منهجية الدراسة
نتائج الدراسات واألحباث العلمية. وايل الشواهد امليدانية واألمثلة والتجارب العملية. ورصد حاالت ومقرتحات 

هم االجتماعي، وصوال اىل األشخاص ذوي اإلعاقة بشأن الصعوابت والتيسريات اجملتمعية اىل تستهدف دجم
 استشراف مستقبل التوافق االجتماعي لألشخاص ذوي اإلعاقة.

         The current study aims at achieving and confirming the social and social 

inclusion of talented people with disabilities through integrated social inclusion, 

addressing its challenges and requirements, enabling proposals and solutions for 

a better future and a normal life. The current study is based on the definitions and 

concepts of disability as contained in the International Convention on the Rights 

of Persons with Disabilities and the system of care for the disabled in Saudi 

Arabia. The current study seeks to provide a systematic answer to the following 

questions: What is the reality of social integration of persons with disabilities?        

- What are the requirements for social integration of persons with disabilities?        

- What are the challenges of social inclusion for persons with disabilities? - What 

solutions are available to activate the social inclusion of persons with disabilities? 

The methodology of the present study is descriptive analytical methodology based 

on evidence, evidence and evidence based on the results of studies and scientific 

research. And field evidence, examples and practical experiences. And to explore 

the future of social compatibility for persons with disabilities. Solaiman R. S.  

Elsheikh. drsolaiman@fedu.bu.edu.eg 
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 :املقدمة
وصمة  تألجل احلياة الطبيعية االجتماعية لكل أفراد اجملتمع، وادراكا أبن اإلعاقة متثل تنوعا بشراي وليس

وإذ هتتم برامج التدخل  اإلعاقة. ذويسلبية؛ أتيت أمهية الدراسة احلالية يف االهتمام ابلدمج االجتماعي لألشخاص 
ابجلوانب االكادميية وهتمل او تؤخر االهتمام ابملهارات والكفاايت االجتماعية على أمهيتها القصوى ملا متثله من 

النهائي من كل عمليات الدمج، متمثلة يف: التوافق والتكيف االجتماعي   أولوية ولكوهنا هي اهلدف األكرب واملخرج
لكل فتاة ومعاق. ولذا هدفت التشريعات والقوانني احمللية واإلقليمية والعاملية اىل احلماية االجتماعية وإبراز احلقوق 

امج التنمية املستدامة االجتماعية كحق لكل األشخاص ذوي اإلعاقة، وممارسة مهنية وتربوية وحقوقية يف كل بر 
والعمل املؤسسي واخلريي الذي يستهدف ذوي اإلعاقة او من أعماهلم أنفسهم. ومع هذه البديهيات اليت اكدهتا 
احتياجات االسر، والدراسات والبحوث العلمية، ومحتها التشريعات الدولية؛ تبقي املمارسات امليدانية وترتيب 

املمارسات   أفضلخالت العالجية تالقي عددا من التحدايت واملتطلبات لصياغة  األولوايت يف املهام الوظيفية والتد 
 لتشجيع ودعم التعليم الشامل واالندماج االجتماعي املتكامل.   

 
 تتمثل مشكلة الدراسة احلالية حبثيا يف اإلجابة املنهجية على األسئلة التالية:  مشكلة الدراسة:

 اإلعاقة؟  ذوي  للموهوبنيما هو واقع الدمج االجتماعي    
 اإلعاقة؟  ذوي  للموهوبنيما هي متطلبات الدمج االجتماعي 
 اإلعاقة؟  ذوي  للموهوبنيما هي حتدايت الدمج االجتماعي  

 اإلعاقة؟  ذوي  للموهوبنيما هي احللول املتاحة لتفعيل الدمج االجتماعي  
 

 أهداف الدراسة:
، بل وبرامج الوقاية والتدخل املبكر ترتكز على إنسانية الكربى لكل برامج التأهيل والدمجان الغاية 

واجتماعية األفراد ذوي اإلعاقة. فاملستهدف صحيا وتعليميا وأتهيليا لألشخاص ذوي اإلعاقة هو الوصول اىل 
م حنو التوافق والتكيف االجتماعي. دجمهم اجتماعيا مما يشعرهم ابلتقبل واالندماج الطبيعي بال قيود، وأيخذ أبيديه

لذا هتدف الدراسة احلالية اىل التأكيد على أمهية البعد االجتماعي يف عملية الدمج من خالل دراسة متطلبات 
كما هتدف الدراسة احلالية اىل عرض منوذج التواصل    وحتدايت وحلول الدمج االجتماعي لألشخاص ذوي اإلعاقة.  

الجتماعي لذوي اإلعاقة يف ضوء ماورد ابالتفاقية الدولية حلقوق األشخاص ذوي اإلعاقة االجتماعي لتيسري الدمج ا
من معايري وحقوق واشرتاطات ملزمة للدول واملؤسسات واهليئات، كما تعرض الدراسة لبعض بنود الالئحة التنفيذية 

لدول جملس التعاون اخلليجي من  معايري االتفاقية الدولية حلقوق األشخاص ذوي اإلعاقة مبؤسسات التعليم العايل
 أجل التمكني والوصول الشامل لألشخاص ذوي اإلعاقة يف كافة مناحي احلياة وىف كل اجملتمع ضمن احلياة الطبيعية.

 :الدراسة  منهجية
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تتمثل منهجية الدراسة احلالية يف املنهج الوصفي التحليلي املستند اىل األدلة والشواهد والرباهني املبنية على 
عملية. ورصد حاالت ومقرتحات تائج الدراسات واألحباث العلمية. وايل الشواهد امليدانية واألمثلة والتجارب الن

األشخاص ذوي اإلعاقة بشأن الصعوابت والتيسريات االجتماعية اىل تستهدف دجمهم االجتماعي، وصوال اىل 
 اإلعاقة.استشراف مستقبل التوافق االجتماعي لألشخاص ذوي  

 
 :مصطلحات الدراسة

( حول مفاهيم 2006تلتزم الدراسة احلالية مبا ورد يف االتفاقية الدولية حلقوق األشخاص ذوي اإلعاقة )
وما ورد ، (2002)السعودية ونظام رعاية املعوقني ابململكة العربية اإلعاقة وتعريفاهتا وتصنيفاهتا املعتمدة دوليا، 

اإلعاقة واليت سيتم تناوهلا يف هذه الدراسة ابلرصد والتحليل من أجل  ذويبشأن احلقوق االجتماعية لألشخاص 
يف ضوء منوذج الدراسة احلالية حول مهارات التواصل  حتديد متطلبات واستشراف مستقبل الدمج االجتماعي

 .االجتماعي كمساند لتحقيق الدمج االجتماعي
 

 ة:حماور الدراس
 

 أوال: الدمج االجتماعي ومهارات التواصل االجتماعي
وقد تعددت األدبيات اليت تناولت املفهوم واملتطلبات   ،ميثل الدمج االجتماعي احملور الرئيس يف هذه الدراسة

واملعيقات واملميزات مما هو أتصيل تنظريي وفلسفي ال غين عنه لبيان مفهوم الدمج والتكامل والشمول وحتديد 
املقصود ابلدمج االجتماعي واجملتمعي وهو ما تنطلق الدراسة احلالية بناء على خالصته مما هو أضحي متفق عليه 

املتخصصني. وتغريت النظرة للدمج اترخييا وانتقلت من التنظري اىل التوجه التطبيقي وقابلت عدة حتدايت بني 
وعقبات ومعيقات مت اختبارها والتوقف عندها وطرح احللول العملية هلا على اختالف البيئات والثقافات احلاضنة 

مكني واجلدارات والتعليم الشامل. وتركز الدراسة احلالية هلا، بل وتطورت املفاهيم لعملية الدمج اىل التكامل من مث الت
على طرح امنوذج ملهارات التواصل االجتماعي منوا وأمهية كمدخل عملي جيمع أطراف عملية الدمج والتواصل معا 

ق وعلميا وعمليا ولتحقيويعد مدخال الستشراف مستقبل الدمج اجتماعي يف حدود متغريات جمتمعنا وبيئتنا احلالية.  
ة الدجمية يالدمج االجتماعي؛ فإن التواصل االجتماعي كمهارة يف العمق هي مهارة رئيسة جتمع كل أطراف العمل

 النفسيلدى الفرد نذيٌر خطٍر على منوه    االجتماعيمما ال شك فيه أن تعطل أو قصور مهارات التواصل  والتواصلية. و 
للشخصية حال فقداهنا، كمثل قوهتا البنائية املؤثرٍة  معيقة، إذ تعد تلك املهارات ذات طبيعٍة والتعليمي  واالجتماعي

 هيكل الشخصية.  يف
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 Freedom To"( أن "حريددة بآ مدم هي حريتدده يف أن يتواصدددددددددددددددل 2001) Woodوود  وأكدددت
Communicateهارتلى  وأتكيد  ؛Hartley (1993أن "أي شديء نفعله مع اخخرين يتضدمن اب )  لضدرورة
( من أن "التواصددددددل  2004قاله فتحي يونس ومخرون ) ومبا (Hartley, 1993, p. 1)تواصددددددالو من نو  ما."

اجملتمعي  الدمج وألن   ".وخلالفة هللا سددددبحانه وتعاىل فيها وسدددديله اإلنسددددان األسدددداسددددية للحياة على هذه األرض، هو
( على أن "التواصدددددددددددل ميثل قوة 1982) Woodوودالتواصدددددددددددل االجتماعي عملية مؤثرة يف اجملتمع كله، أكدت و 

العملية اهلامة والوحيدة لتأسددددددددددديس عالقات  أسددددددددددداسدددددددددددية يف توجيه الناص والتحكم فيهم؛ فالتواصدددددددددددل الفعال رمبا هو
مهارات التواصدددل. والتواصدددل اجليد   ننميفنحن يف حاجه ألن  العالقات االجتماعية،  ننمياجتماعية جيدة. فلكي  
 ,Wood, 1982ودة احلياة الشددددددددخصددددددددية واملهنية واالجتماعية فال )اح بغري تواصددددددددل." )له أتثري كبري على ج

pp. 5: 9                            ) 

( ال ينفصل حبال من األحوال عن اهلدف الرئيسي  1999لتواصل االجتماعي كما بني محدان فضه )الدمج و وا
إطار املؤسسات التعليمية؛  كانت الرتبية يف إطار األسرة، أو"إمناء الشخصية مبختلف جوانبها سواء   للرتبية، وهو

إمناء شخصية الطالب القادر على التواصل مع ذاته أوالو ومع اخخرين اثنياو تواصالو بدنياو وعقلياو  فإن اهلدف هو
.  فتنمية القدرة على التواصل لدى الفرد إمنا جتمع بني طياهتا    َ األهداف العامة  ةكافووجدانياو واجتماعياو وخلقياو

 (262ص  ،1999)محدان فضه،واخلاصة للرتبية."  

الطريقة املثلي لفهم   هو  ذاته، يففإن "حديث الشددددددخخي عما خيتلج  (2002وكما يقول لورانس شددددددابريوا ) 
كلمات، يعترب جانبا ضدددددرورايو ابلنسدددددبة له إلرضددددداء    إىلعواطفه والتحكم فيها. فمقدرة الطفل علي أن حيول عواطفه 

ويتجنبون التواصددددددل العاطفي، يصدددددداب  احتياجاته األسدددددداسددددددية.  ففي داخل األسددددددر اليت يكبت أفرادها مشدددددداعرهم،
األطفال "ابخلرص الشددددددددددعوري". بينما يصددددددددددرح الطب النفسددددددددددي أبن الناص يسددددددددددتطيعون تعلم لغة العواطف يف  يع 

لغة أخرى. فاألشدددددددخاص الذين يتحدثون عن عواطفهم ابلتفصددددددديل الدقيق هم األشدددددددخاص  األعمار، مثلها مثل أية  
 (370، ص 2002الذين تعلموا لغة العواطف يف سن صغرية." )لورانس شابريوا، مرتجم, 

إشدددددددددددددبا  احلاجات النفسدددددددددددددية  مها: االجتماعي يف نقطتني  التفاعل( أمهية 2001وقد بينت زينب شدددددددددددددقري )
واحلاجة النفسددددددية إىل التقدير االجتماعي.   االجتماعي،اجة إىل النجاح والتوافق والتواجد األسدددددداسددددددية للفرد مثل احل

وعي أبسددددددددداليب ومهارات التواصدددددددددل، وبكيفية  علىاالجتماعية للفرد.  فكلما كان الفرد   –تنمية اهلوية النفسدددددددددية  و 
ومن مث حتقيق   اح االجتمداعي،والنجد  تكوين عالقدات اجتمداعيدة مع اخخرين، كلمدا تنوعدت فرص احليداة االجتمداعيدة،

 (12ص   ،2001الذات. )زينب شقري،
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 -النحو اخيت:  علىالتواصل االجتماعي التفاعل و  ( أمهية2001وأوضح حممد أبوحالوة )

كفدداءة ومسددددددددددددددتوى مهددارات التواصددددددددددددددددل    علىأن النمو والتقدددم املعريف واالجتمدداعي واألكددادميي للطفددل يتوقف  -أ
 االجتماعي؛ مما يستدعي التدخل بربامج ومداخل تنمية لتحسني قدرات الطفل. 

احلياة  ةجود ملا يطلق عليه نوعيه أو األساسياحملدد   هي ،التواصل االجتماعي اإلجيايب الفعال علىأن القدرة  -ب
A quality of lifeاإلحسدددددداص ابجلدارة والكفاءة والقيمة الذاتية.    علىواليت يتحصددددددل اإلنسددددددان من خالهلا  ؛

مبا تطرحه من خربات ومواقف   اليومية،وحيول أي قصدددددددور يف هذه املهارات دون مشددددددداركة الطفل يف أنشدددددددطة احلياة 
 وأحداث تفاعل اجتماعي. 

التواصددددددددددل اإلجيايب الفعال يعطي الطفل الفرصددددددددددة لتكوين صددددددددددورته عن ذاته. أي أن هويته تتشددددددددددكل ويعاد   أن  -ج
 تشكيلها من خالل التواصل االجتماعي؛ فالطفل يدرك ذاته من خالل ردود أفعال األشخاص اخخرين جتاهه. 

ل وصددددددعوابت يف التفاعل مع  أن القصددددددور يف مهارات اللغة والتواصددددددل لدي الطفل يرتتب عليه مواجهته ملشدددددداك -د
  األقران، وابلتايل تعرضه للرفض وعدم التقبل، مما يؤدي إىل العديد من األعراض البدنية نفسية املنشأ، مثل الصدا ،

اخنفاض   وتدين أو مثل: القلق، سددددددوء التوافق النفسددددددي واالجتماعي، علىوالعديد من األعراض الدالة  ومالم املعدة،
 (91ص  ،2001درسة. )حممد أبوحالوة،وجتنب امل تقدير الذات،

 -على هذا النحو: والتفاعل  ( أمهية عملية التواصل  2003وأوضحت ممال ابظه )     

يسددتطيع الفرد إشددبا  حاجاته األسدداسددية البيولوجية والنفسددية من خالل عملية التواصددل؛ اليت تبدأ بعالقة الطفل  -أ
وبعد   مث تتطور عملية التواصدل مع كل أفراد األسدرة، واحد،الغذاء واألمن النفسدي يف وقت  علىأبمه للحصدول 

 وتتكون الصداقات واجلماعات.  ذلك تتسع دائرة العالقات االجتماعية خارج األسرة،

 من خالل عملية التواصل.   ما،جملتمع  أو ما،يستطيع الفرد حتقيق مشاعر االنتماء جلماعة  -ب

عمليددة التواصددددددددددددددددل الفرد من حتقيق ذاتدده وأتكيدددهددا يف تفدداعلدده مع اخخرين، من خالل التعبري عن ذاتدده   متكن -ج
 ومشاعره واحتياجاته وقيمه واجتاهاته. 

يف العالقات االجتماعية مع   االنسددددددددجاموإىل   التوتر،)اح التواصددددددددل مع اجملتمع احمليإ ابلفرد إىل  فيف  يؤدى -د
 احمليطني به.  

 تواصل املهارات اللغوية املسموعة واملقروءة، وأيضا املهارات االجتماعية. ينمي ال -هد
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ينمي التواصدددل العمليات العقلية األسددداسدددية، كاإلدراك واالنتباه والتفكري والتخيل والتذكر؛ فضدددال عن كون هذه   -و
تواصدل، وأدى إىل تنمية مهارات ال العمليات أسداسدية يف حدوث التواصدل اجليد.  فقد عمدت دراسدات عديدة

 (12 -11ص   ،2003ممال ابظه،)السابقة. العمليات العقلية  علىالتأثري إجيابياو  ذلك يف غالبيتها إىل

( مبثابة الوسدددددديلة لكل املكتسددددددبات  1997حد تعبري خمتار عبد اجلواد ) علىالتواصددددددل  التفاعل االجتماعي و و 
ال  حلاالهتم ألهنماخلاصدددددة. وهم يشددددداركون يف عالقات مع غريهم وفقوا  االحتياجات املادية واملعنوية اليت حيققها ذوو
يشدددددبعوا تلك و  سدددددباملكاحتقيق التواصدددددل االجتماعي الفعال، حر يظفروا بتلك   علىمفر حيتاجون إىل أداة تعينهم  

مدارج التواصددددل الصددددحيح الذي يؤهله ملمارسددددة احلياة  أول عتبات أو علىاحلاجات. فالطفل حيتاج إىل أن يوضددددع 
 (235ص ،1997أبسلوهبا الصحيح. )خمتار عبد اجلواد،
على وجه اخلصدوص، موضدحاو أن  اللفظيالتواصدل غري التفاعل و ( أمهية 1991وقد بني أشدرف عبد القادر )

يتم   واالنفعاالتأن تبادل املشددداعر  االبينشدددخصدددية، كمالتواصدددل قوة هامة ومسددديطرة يف تبادل املعاين يف السدددياقات 
بشدددكل أكثر دقة، وخالية بشدددكل نسدددع من اخلدا ، والتشدددويه عن طريق التواصدددل غري اللفظي أبكثر منه عن طريق 

اللفظية ميكن اسددددتخدامها لتحديد كل من مسددددتوى ثقة الفرد بنفسدددده ومسددددتوى  التواصددددل اللفظي، فاإلشددددارات غري
اسدتجابته، ويعترب ذلك من األمور الالزمة لتحقيق التواصدل الناجح. واسدتند أشدرف عبد القادر ىف أتكيد ذلك على 

على أن يطوى وأذانن ليسددددددددمع، فإن بوسددددددددعه أن يوقن أبنه ما من فاٍن بقادر  قول فرويد: "من كان له عينان لريى،
 (27ص ،1991سره؛ فإن صمتت شفتاه ثرثر أبطراف أصابعه." )أشرف عبد القادر،

التواصددددددددددددددل االجتمداعي تلدك القيمدة الفعليدة الفعدالة. إذ  التفداعل و مهدارات  علىال غرو إذاو أن يكون للتددريب 
ومن الكفاءة الشددخصددية إيل جودة   أفق احلياة االجتماعية الواسددع، إىلتنقل الطفل من أعماق الشددخصددية وحاجاهتا 

حتو ِّل حياة الفرد إىل سدددددددددددددلسدددددددددددددلة من  كؤودتلك املهارات يكون مبثابة عقبة   إىل االفتقاراحلياة. وابت من املؤكد أن 
حني اسدددددتطال  مفاقه مغيثاو هلؤالء األطفال   قيمة وأمهية الدمج االجتماعي،ضدددددطراابت اليت ال تنتهي. وهنا تغدو اال

 التواصل الفعال.التفاعل و  مبا تقدمه من خطوات حنو
هذا   يعترب التواصدددددل اللمسدددددي أول أشدددددكال التواصدددددل، يبداه الطفل مع أمه ومع األشدددددياء احمليطة به. وينموو  

ويشددددرتك هذا التواصددددل مع    لتواصددددل مع اإلنسددددان ويتحدد من خالل السددددياق الثقايف الذي يعي  فيه،الشددددكل من ا
اللمس، وحتديد أجزاء اجلسددددددم امللموسددددددة، كما يف املصددددددافحة   كيفيةسددددددبيل املثال يف   علىالتواصددددددل اللغوي، ويظهر  

 .  (27ص  ،1991)كرمي زكى،. أجزاء معينه من اجلسم، والعناق وأشكاله علىوالقبلة  ابليد،
( أنه غالباو ما تظهر لدي الطفل العديد من مهارات التواصدل االجتماعي بعد 2001ويبني حممد أبوحالوة )

لتنظيم أنشددددددطه اللعب. وبدخول الطفل  اللغةويسددددددتخدم  شددددددبكه العالقات االجتماعية، التسددددددا مرحله الرضدددددداعة،  
وتتطور لديه بصددددددورة كبرية مهارات  التواصددددددل غري اللفظي،املدرسددددددة يسددددددتطيع االسددددددتخدام الوظيفي الفعال ملهارات 
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ويقوم بتعديل   ويسدددددددددددددتجيب بصدددددددددددددوره أكثر فاعليه للتغذية الراجعة اللفظية مثل األسدددددددددددددئلة،  التحدث واالسدددددددددددددتما ،
 (94 ص، 2001حممد أبوحالوة،) .املستمعنيحاجات  علىوكالمه بناءو    استجاابته،

االجتماعي للطفل، من  اعات األقران وزمالءه اجلدد يف احلضددددانة واملدرسددددة وتتسددددع ابلفعل دائرة التواصددددل  
هدف واحد كما يتمثل يف نشدا    الصدداقة ويبدأ التنافس ويزداد التعاون حنو وتنمو واجلريان ويف طبقته االجتماعية،

 وقد يظهر العناد والشجار والعدوان.  اللعب،

( أنده يف هدذه املرحلدة يزداد أتثري  داعدة الرفداق،  1988زهران ) فيبني حدامدد  ةأمدا عن مرحلده الطفولدة املتدأخر 
ويشدددوبه التعاون والتنافس والوالء والتماسدددك. ويسدددتغرق العمل   ويكون التفاعل االجتماعي مع األقران علي أشدددده،

ويسدددددددددددددود اللعب    اجلماعي والنشدددددددددددددا  االجتماعي معظم وقت الطفل. ويفتخر الطفل بعضدددددددددددددويته يف  اعه الرفاق،
)ده يسددداير معايريها ويطيع قائدها. ويواكب   وقبوهلا،اعي واملبارايت. ولكي حيصدددل الطفل علي رضدددا اجلماعة اجلم

إال    وبرغم كون الطفل وديعاو يف حضددددددددرة الضدددددددديوف والكبار، زايدة أتثري  اعه الرفاق نقخي أتثري الوالدين ابلتدريج،
وكل فرد، وتضدددايقه األوامر والنواهي، ويثور  ءشددديكل   ينقد  إنهأنه يالحظ نقد الطفل لتصدددرفات الكبار حر ليقال 

 (273ص   ،1988الروتني. )حامد زهران، على

الضددبإ والسددلوك.   علىالطفل وشددعوره بفردية غريه من الناص، ويزداد الشددعور ابملسددئولية والقدرة   ةوتنمو فردي
 وتتغري امليول وأوجه النشا  الطفلية إىل االستقالل وحب اخلصوصية. 

. ويف مسددددابقة فيفخر الطفل بفوز فريق مدرسددددته يف مباراة أو املؤسددددسددددات،  التوحد مع اجلماعات أو ويتضددددح
 ويظل احلال هكذا حر املراهقة، مرحله الطفولة املتأخرة يبتعد كل من اجلنسدددددددددددددني يف صدددددددددددددداقته عن اجلنس اخخر،
 املضدايقات واخلجل واالنسدحاب،وتكون التواصدالت االجتماعية بني اجلنسدني مشدوبه ابلفظاظة ونقخي االسدتجابة و 

 (274  ص، 1988حامد زهران،)البنات.  ولكن يالحظ أن  اعات البنني أكرب عدداو من  اعات 

وعلى البيئدة االجتمداعيدة  اخلصددددددددددددددائخي الفرديدة لكدل طفدل، علىهلدذه املهدارات يعتمدد  وإذا كدان مسددددددددددددددار النمو
إال أنه ميكن مراعاة   وظروف  تلف بني هؤالء األطفال  يعا،خصددددائخي  فإهنا  األسددددرية واملدرسددددية اليت يعي  فيها،

والتدخل بربامج تضدددددع   االهتمام مبا يدفع حنو ،إطار التعلم وإثراء اخلربة واكتسددددداب السدددددلوكيات الصدددددحيحة يفذلك 
 االحتياجات اخلاصة  ذويهذه األمور يف احلسبان، وتسعي جاهدة ملساعدة هؤالء األطفال بصفة عامة، واألطفال 

 على وجه اخلصوص.

األطفال ذوي االحتياجات اخلاصددددددددة هم أحوج ما يكون  إن ( بقوله 1997وهذا ما أكده خمتار عبد اجلواد )
 -األساليب املناسبة مبا حيقق رعايتهم وهي:  خلصائصهم وابستخدام لديهم ووفقاإىل تفعيل أساليب التواصل  
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 أبسلوهبا الصحيح.   احلياةالتواصل الصحيح والذي يؤهله ملمارسه  ومدارجوضع الطفل علي عتبات  .أ
 (       235  ص،  1997)خمتار عبد اجلواد،  تاليف زايدة األخطار الناجتة عن إمهاهلم وعدم تصحيح املسار هلم. .ب

 يفتصل منهم، مبا يسهم    اليت؛ فإنه يٌعو ل كثرياو على الرسائل  االعاقة  ذوييسرتسل أحد مع الطالب    لكيو 
إذا كان مفتقداو لواحدٍة أو أكثر من مهارات التواصل األربعة )القراءة والتحدث   والفرداستمرار ودميومة التواصل بينهم.  

كما أنه ال يستطيع على   والكتابة واإلنصات(، ال يستطيع على املستوى اإلستقباىل أن يفهم الرسائل الواردٍة إليه،
أن يٌعرب جيداو عن رسائله لآلخرين. وعندئٍذ قد يظهٌر على صفحٍة وجهه ما جيعل املتواصل معه  التعبريياملستوى 

ابلنبذ من األقران، والرفض وعدم التقبل؛ فتزداد حمنتهم، وحيتاجون  االعاقةيكف عن التواصل. ومن مث يشعر ذوو 
  Elsheikh, R. Solaiman(2012)  إىل مد يد العون هلم.

يتم بدنياو ومعرفياو ووجدانياو واجتماعياو بدرجة تؤدى إىل الفهم اإلمباثى  الذيذلك  تواصل املثمر هو"وال
." )محدان واالجتاهاتيتيح هلم التبادل اجليد لألفكار واملشاعر  الذيالعميق املتبادل بني املتواصلني، وابلشكل 

جتماعية، مستخدماو منافذ اإلدراك واألبعاد احلياة اال يففالتواصل جيعل الفرد يندمج "( 11ص  ،1999فضه،
ولذا يتمكن الفرد من التفاعل مع اجملتمع، بل ويتفاعل   اجملتمع والتأثر به،  يفاألربعة للتواصل، مبا يساعد على التأثري  

 والتواصل  (.  11ص    ،2001متيز اإلنسان عن غريه."  )زينب شقري،  اليتاجملتمع مع الفرد، فيتكون مفهوم الشخصية  
الفرد سلوكيات التفاعل مع اخخرين مثل حتيتهم،   اكتساب( هو "2001)أبوحالوة كما عرَّفه حممد   االجتماعي

عن  واالبتعاد على أسئلتهم، واالمتنان والردوطلب املساعدة منهم عرب التساال واالستفسار، والتعبري عن الشكر 
 ،2001عن التعصب.")حممد أبوحالوة،  واالبتعادتواضع،    يفاألصوات العالية اجلوفاء دون فن اإلقنا ، وتقدمي النفس  

 (. 10ص  
 وهيأكثر من "فنون اللغة التواصلية األربعة،  ويتواصل الفرد اجتماعياو مع من حوله، مستخدماو فناو أو

 يتواصل مع من حوله يكون إما مرسالو فيتكلم أو الذيأن الشخخي  أي واحلديث والقراءة والكتابة، االستما 
 استخدامال يقف عند حد    والتواصل(  9ص    ،2004يونس ومخرون،  فتحييقرأ." )  أو  مستقبالو فيستمع   أو  يكتب،

، Body Expressionاجلسمياللغة فحسب، فثمة "أشكال أخرى تصاحب املنطوق وتدعمه، مثل: التعبري 
حتديد داللة الكلمات،  يفتسهم  اليتنغمات الصوت  يفيتمثل  الذي Voice Expression الصويتوالتعبري 

التقارب  يكون عليها املتحدثون، والتجاور أو اليت Postureوإيقا  النطق وسرعته، واهليئة اجلسمية 
Proximity  املسافة املتعارف عليها الكائنة بني املتكلم واملستمع، والتالمس    أيTouching  دث قد حي  الذي

 (Rogers, 2003, p 103تعزيز عملية التواصل."  )  يفبني املتخاطبني، ودوره 
متكامل، جيب أن أتتى  حقيقي( إننا عندما "هندف إىل حتقيق تواصل 1991فكما يقول هشام اخلوىل )

(، وتؤكد ذلك جوليا وود 42ص  ،1991الكلمة املنطوقة، فتصادق اإلمياءة وتدعمها والعكس". )هشام اخلوىل،
Julia Wood (2001 بقوهلا إن "اللغة تتوافق مع اإلمياءات؛ فحال قولنا نعم، يوافق ذلك هز الرأص مبعآ )

.جيعل األمر أ اللفظياملوافقة. فالتواصل غري    (Wood, 2001, 109)  كثر وضوحا"و
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اخلاصة،   االحتياجات  ذويالنفسية والسلوكية تْكثُر لدى    االضطراابت( إىل أن "2003ممال ابظة )  وتؤكد 
حاجة إىل أساليب تعويضيٍة وبرامج مساعدة   يفنظراو لشيو  اضطراابت التواصل لدى غالبية تلك الفئات، مما جيعلهم  

 (11ص    ،2003لتحقيق التواصل اجليد، ونقل اخلربة إليهم". )ممال ابظة،
 

 واقع الدمج االجتماعي لألشخاص ذوي اإلعاقة:اثنيا:  
الدمج االجتماعي لألشخاص ذوي اإلعاقة تلك األدوات اليت تستهدف من أفضل أدوات رصد واقع 

كذلك استهداف أسر األشخاص ذوي اإلعاقة الذين   األشخاص ذوي اإلعاقة أنفسهم وأتخذ برأيهم ووجهة نظرهم.
ك يستمرون ابلصحبة االجتماعية لذوي اإلعاقة طوال احلياة )قبل برامج التدخل وأثنائها وبعدها(. وأييت بعد ذل

رأي القائمني ابخلدمات ومقدمي الرعاية تربواي ومهنيا، واملهتمني من الباحثني والدارسني واملخرتعني واملؤسسات 
واجلامعات وأصحاب العمل. وقد اجتمعت  يعها على أن اهلدف االجتماعي هو أهم أهداف التدخل مع 

 التفاعل واإلرشاد والتدريب والتعليم والدمج.  األشخاص ذوي اإلعاقة والغاية الكربى واملخرج النهائي لكل عمليات
لكن الواقع يوضح جليا ورغم تلك األمهية وذلك اال ا  عليها فإن اكساب املهارات االجتماعية وحتقيق 
الدمج االجتماعي املتكامل والشامل أييت يف هناية سلم االهتمامات واألولوايت. وهذه ما أكدته عدة شواهد ميدانية 

ص ومعاهد اإلعاقة العقلية ومدارص الدمج ألطفال التوحد والشلل الدماغي وفصول اإلعاقة السمعية لزايرات مدار 
اذ أييت اهتمام املعلمني ابلدمج االكادميي وتعليم املهارات االكادميية يف أول سلم األولوايت؛ وال أتيت والبصرية 

جتماعي يف املهام الوظيفية ذات القيمة اشرافا وأداء  املهارات االجتماعية وسلوكيات التفاعل والتواصل واالندماج اال
من املعلمني، وابتت تلك شكوي االسر وطالب التدريب امليداين الذي يطالبون ابالهتمام ابملهارات االستقاللية 
ومهارات األمان واملهارات االجتماعية فيالحظون اهتماما مهنيا ابجلوانب األكادميية ألطفال التوحد واالعاقات 

 لعقلية السمعية والبصرية واحلركية وأطفال فر  احلركة وصعوابت التعلم وغريهم .ا
ورغم أن الوعي بتلك املهارات االجتماعية وما حتققه من الدمج االجتماعي لكل األطراف االجتماعني 

سات حمكومة )ذوي اإلعاقة واملشاركني مبحيطهم االجتماعي( وأتكيد املعلمني عن ذلك بوضوح وبراعة؛ فإن املمار 
ابلتوصيف الوظيفي ومهام العمل وأدلته، وتوجهات االشراف واملتابعة. وهو ما يبدوا جليا يف االهتمام ابخلطة الرتبوية 
الفردية كأول وأهم ما يقوم به املعلم طوال العام الدراسي. وتؤول برامج التدخل العالجي وخطإ تعديل السلوكي 

 تماعي ان وجد.اىل املرشد الطاليب واألخصائي االج
  

 متطلبات الدمج االجتماعي لألشخاص ذوي اإلعاقة:اثلثا:  
التنظيم التشريعي والقانوين والتوجهات  من متطلبات وشرو  الدمج االجتماعي لألشخاص ذوي اإلعاقة، 

نظام والغاايت يف راية اململكة العربية السعودية وما تكفله من خدمات وبرامج رعاية، ونقتصر هنا على ما ورد يف 
عملية منسقة " شأن التأهيل وتعريفه أبنهبم 29/03/2002( واتريخ 37رعاية املعوقني الصادر ابملرسوم رقم )م/



10 

الشخخي ذي اإلعاقة يف حتقيق  ت الطبية، واالجتماعية، والنفسية، والرتبوية، واملهنية، وذلك ملساعدةلتوظيف اخلدما
متطلبات بيئته الطبيعية واالجتماعية، وكذلك  أقصى درجة ممكنة من الفاعلية الوظيفية، هبدف متكينه من التوافق مع 

 "   .تمع ما أمكن ذلكمنتجاو يف اجمل تنمية قدراته لالعتماد على نفسه وجعله عضواو 
ويف هذا  ويف هذا دليل واضح على أن الغاية الكربى هي التمكني من التوافق االجتماعي واحلياة الطبيعية. 

اإلطار أتيت كل الربامج واخلدمات واألنشطة والفعاليات، وما تقدمه الوزارات واهليئات واجلامعات واملؤسسات 
واجلمعيات والقطاعات احلكومية واألهلية والتطوعية. وهذا اإلطار التشريعي ابإلضافة اىل اللوائح التنظيمية للمراكز 

لعمل يف األشخاص ذوي اإلعاقة فيما يتصل بكل اجملاالت وخاصة اجملال لالكلي  اإلطارواملدارص واملعاهد متثل 
  االجتماعي وتيسري الدمج االجتماعي واعتباره أهم ما يتم السعي الستهدافه وحتقيقه. 

وتر ة ذلك ابملهام الوظيفية وىف االداءات العملية مبثابة أحد أهم متطلبات الدمج االجتماعي. ويسبق ذلك  
ابلوصمة السلبية جتاه اإلعاقة واألسر؛ وهو ما يتحقق ابلتوعية اجملتمعية لكل أفراد اجملتمع، ونشر ثقافة   إزالة الشعور

التنو  البشري والشمولية واملساواة والتمكني والبعد عن التمييز والتعصب الذي يسبب الوصمة السلبية اليت قد تدفع 
 ي إل)اب طفل معاق خشية مواجهة اجملتمع. االسر اىل إخفاء اإلعاقة والشعور ابخلز  –كما كان  –
ينضاف اىل تلك املتطلبات هتيئة بيئة اجملتمع للوصول الشامل لذوي اإلعاقة تقنيا وهندسيا وجمتمعيا لتكون البيئة      

واملعلمني وأتهيلهم واعدادهم ليكون عامال إنسانيا ومهنيا  األخصائينيمبثابة امليسر واملساند. والعامل البشري من 
ويعد التخطيإ للدمج  ومعينا اجتماعيا لألشخاص ذوي اإلعاقة واسرهم من متطلبات الدمج االجتماعي وأمهها.

 واالعداد املسبق والتهيئة وتقدمي الدعم املناسب واملساند من متطلبات )اح الدمج االجتماعي.
كما وردت بتصرف يف بنود الالئحة التنفيذية للتعليم العايل   بتيسري الوصول للمباين ووسائل النقليقصد و 

هتيئة البيئة احمليطة واملرافق العامة ووسائل النقل ": لذوي اإلعاقة حبسب االتفاقية الدولية لألشخاص ذوي االعاقة
احات واملالعب واملتنزهات والطرق واألرصفة من: املباين واملعامل والس -اجملتمع  –اجلامعي داخل مؤسسات 

العمل على التخطيإ الشامل ومراعاة  واحلافالت وغريها.  ولتحقيق إمكانية الوصول فيها يتعني القيام مبا يلي:
املعايري الدولية وأفضل املمارسات يف برامج الوصول الشامل يف تصميم املباين واملرافق العامة ومواقع اخلدمات واملكتبة 

توفري إجراءات و   واإلسكان التابعة مبا حيقق الفرص املتساوية جلميع الطلبة يف االستخدام السهل اخمن لتلك املواقع.
األمن والسالمة واإلنذار )الصويت واملرئي( بكافة مباين ومواقع اخلدمات واملكتبات واإلسكان التابعة هلا مبا يضمن 

إعادة أتهيل املباين و   و اإلعاقة وما حيتاجونه من رعاية خاصة يف هذا اجملال.السالمة لكافة الطلبة مبن فيهم الطلبة ذو 
االستفادة من تطبيقات املباين و  واملواقع القائمة يف ضوء املواصفات واملعايري العاملية للتصميم الشامل للوصول.

بكيفية الوصول للمباين مبا  إصدار األدلة التوضيحية اليت تعر فو  والتقنيات الذكية خلدمة الطلبة ذوي اإلعاقة.
تدريب وأتهيل و  يتناسب مع فئات اإلعاقة وخصائصها، كالكتابة بطريقة برايل، وابخلإ املكرب لضعاف البصر.

 ."اإلعاقة على مهارات التنقل اخمن للتعامل مع البيئات اجلديدة أو تلك اليت أجري عليها تعديالت  يالطلبة ذو 
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اإلعاقة من الوصول والتواجد يف كافة املباين ومواقع اخلدمات واملكتبات واإلسكان مع اخخرين متكني الطلبة ذوو و 
اإلعاقة من االستعانة مبساعد شخصي يساندهم أثناء  يمتكني ذو و  وعدم متييزهم أو تصنيفهم بسبب اإلعاقة.

ءم مع حاجات كافة الطلبة ذوي اإلعاقة، على إعداد مواقع الرتفيه بتجهيزات تتال  والعملاملختلفة  تواجدهم يف املواقع  
تيسري وصول الطلبة ذوو اإلعاقة لوسائإ النقل العامة، مع السعي لتكييفها لتالءم و وتكون ميسرة وقابلة الستعماهلم.  

أوضا  الطلبة ذوي اإلعاقة مبا حيقق الراحة والسالمة هلم واحلث واملطالبة بتخفيض أجور استخدامها يف حال مل 
هتيئة مواقف مالئمة لوسائل النقل اخلاصة ابألشخاص ذوي اإلعاقة تكون قريبة من بواابت الدخول . و ةتكن جماني

وتسمح ابلتنقل حبرية، مع وضع ملصقات على السيارات توضح أهنا يف خدمه ذوي اإلعاقة حر ال تتعرض 
اقة )مثل ترميز اللوحات وضع لوحات إرشادية توضيحية معدلة تتناسب مع خصائخي واحتياجات كل إع  للمخالفة.

اإلرشادية بطريقة برايل، وتوفري النماذج اجملسمة للمباين، واخلرائإ املسطحة البارزة للطلبة املكفوفني، واللوحات 
اإلرشادية املكتوبة للطلبة الصم( لتمكينهم من تكوين خريطة ذهنية تساعدهم على التحرك والتنقل ابستقاللية، مع 

حتديد منبهات صوتية عند مداخل وخمارج املباين، ومسارات و  قنية احلديثة لتحقيق ذلك.التأكيد على تفعيل الت
االلتزام و ؤسسات، تسهم يف التنقل املستقل للطلبة املكفوفني. املوعالمات أرضية داخلية وخارجية يف  يع مباين 

يع املرافق مبا يف ذلك األماكن الرتفيهية  بتوفري كافة التسهيالت اإلنشائية الالزمة لألشخاص ذوي اإلعاقة احلركية يف  
نشر الوعي حول مفهوم خدمة الوصول الشامل لألشخاص ذوي اإلعاقة، وإقامة و  واخلدمات العامة واملكتبات.

العمل على تعريف الطلبة ذوي اإلعاقة حبقوقهم و  دورات عملية هلم حلثهم على احملافظة على تلك اخلدمات.
تعريفهم حبقوقهم العامة مبوجب االتفاقية الدولية حلقوق و ق واملهارات اليت تساعدهم وواجباهتم، وتوعيتهم ابلطر 

األشخاص ذوي اإلعاقة، من خالل احلمالت التوعوية واألدلة واملنشورات والوسائإ التوعوية واحملاضرات والندوات 
كفاءات الطلبة ذوو اإلعاقة واالعرتاف مبهارات و  ،نشر تصورات إجيابية عن الطلبة ذوي اإلعاقةو  وورش العمل.

طباعة ونشر املطوايت والنشرات واجملالت والصحف بطريقة برايل و وقدراهتم الدراسية وإسهاماهتم ابألنشطة الطالبية  
توظيف و  وابخلإ املكرب ليتسآ للطلبة ذوي اإلعاقة االطال  على اخلدمات املقدمة لعامة الطلبة، وأخبار اجملتمع.

د )شبكات التواصل االلكرتوين( لنشر الوعي ابإلعاقة وحقوق الطلبة ذوو اإلعاقة وطرق التعامل وسائل اإلعالم اجلدي
وسائل اإلعالم اجلامعي أثناء خطاابهتا املتعلقة ابإلعاقة ابلتقيد ابملصطلحات الواردة يف االتفاقية الدولية   إلزامو   معهم.

نشر ما جاء من و  اإلشارة يف كافة املنابر واملواقع االلكرتونيةتوفري تر ة بلغة و  حلقوق األشخاص ذوي اإلعاقة.
إشراك ذوي اإلعاقة يف األنشطة التوعوية سواء و حقوق لألشخاص ذوي اإلعاقة يف االتفاقية الدولية واألنظمة احمللية  

" بتصرف: الئحة مة.تلك املتعلقة ابإلعاقة أو بغريها، واليت تقام مبؤسسات التعليم العايل وغريها من األنشطة العا
 البنود التنفيذية للتعليم العايل لألشخاص ذوي اإلعاقة حسب االتفاقية الدولية لألشخاص ذوي اإلعاقة.

 
 حتدايت الدمج االجتماعي لألشخاص ذوي اإلعاقة:رابعا:  
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 stigmaالوصمة السلبية    من حتدايت وصعوابت ومعيقات الدمج االجتماعي لألشخاص ذوي اإلعاقة،
أتهيل املعلمني واالخصائيني والقيادات، اللوائح واألنظمة والتوصيفات الوظيفية، ابإلضافة اىل صعوابت الدمج  –

االجتماعي ومعوقاته مشتملة على البين التحتية ومتطلبات الوصول الشامل وهتيئة بيئة اجملتمع الرتبوية والرتفيهية  
، ابإلضافة اىل التحدايت الفكرية واالقتصادية والتشريعية  اجملتمع واخلدمية لتيسري وتسهيل الدمج االجتماعي ألفراد 

 .والثقافية
  
 احللول لتمكني وتفعيل الدمج االجتماعي لألشخاص ذوي اإلعاقة:خامسا:  

الرتبية والتعليم   من أبرز حلول ومقرتحات التمكني والتفعيل للدمج االجتماعي لألشخاص ذوي اإلعاقة،
قافة التنو  البشري واالختالف الطبيعي الذي يدعم املساواة والتكامل واالحرتام ثوالتدريب والتأهيل واالعالم علي 

املتبادل والتعاون املستمر، وادراج ذلك التوجه خبطإ التنمية املستدامة بشمولية لكافة اطراف وفئات اجملتمع وحبسب 
جا طبيعيا يبدأ من مراحل الكشف املبكر وبرامج التدخل واإلرشاد االسري والرتبوي واملهين مراحل النمو مما يعد تدر 

و يعها تصب يف التوصل ايل حيوية الدمج االجتماعي ودينامياته ومتغرياته من مؤسسات التعليم اىل بيئات التدريب 
تكوين االسر النووية واملمتدة يف وسإ اىل ورش العمل اىل اإلقامة والسكن وصوال اىل العمل والتوظيف والزواج و 

اجتماعي متقبل ومتفاعل إجيابيا يف وضع خطإ الوقاية والتدخل املبكر وتعظيم دورها أوال " تقليال من احلوادث 
املرورية وتوفري الفحخي الطيب املبكر ما قبل الزواج وتقدمي أولوية لإلرشاد الوقائي اجليين وصوال اىل التطعيمات 

زمة لألمهات واحلماية من االعاقات املتعددة والشديدة واملزدوجة والتوعية املستمرة لألمهات يف مراحل واألمحاض الال
احلميل مبا مينع ويقلل من انتشارية االعاقات ومن مث الرعاية واخلدمات التكاملية " طبيا وصحيا ونفسيا واجتماعيا 

تمعية من كل األطراف مبا فيهم املهتمني واملسئولني عن هتيئة مهنيا وتربواي" لألطفال وأسرهم واحمليطني هبم لتوعية جم
 اجملتمع وتيسري الوصول الشامل به.

ميكن ادراج حلول لكل مستوي: وقائي / تربوي / مهين / جمتمعي. حبيث وعلى ذلك التوجه الشمويل 
ال من والتبديل بني يؤدي كل مستوي ما ويقدمه من حلول اىل املستوي التايل ومبرونة تسمح بسهولة االنتق

 املستوايت. 
فقد أييت املستوي اجملتمعي يف مرحلة ما يف أول االهتمامات واألولوايت لتجهيز بنية أساسية للوصول 
الشامل وجتهيز عمراين مناسب اجتماعيا لألشخاص ذوي اإلعاقة يف اجملتمع بكافة مؤسساته ومكوانته الطبية 

لومات وغريها من مستلزمات وحلول الدمج االجتماعي يف صورته ومستواه اجملتمعي والتعليمية والرتفيهية والتنقل واملع
 الشمويل" من بنية أساسية اىل تعليم وأتهيل اىل سكن وإقامة وتوظيف وعمل وزواج وأسرة. 

وقد أتيت األولوية للمستوي الطيب وتوفري الرعاية الوقائية والتدخل الطيب املبكر وحتسني اخلدمات الصحية 
  كذا تتناغم تلك املستوايت وتتكامل معا لتقدمي أفضل احللول لتيسري املد االجتماعي لألشخاص ذوي اإلعاقة.وه
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تقدمي الندوات والدورات واملؤمترات وورش ومن احللول املقرتحة لتعظيم التعليم الشامل والدمج االجتماعي املتكامل:  
التوجه االسرتاتيجي البحثي   –العمل لنشر ثقافة التقبل االجتماعي اإلجيايب ومليات الوقاية وبرامج التعليم والتدريب  

واملشاريع والكراسي العلمية اليت تستهدف كل متغريات املوقف الدجمي التواصلي وأطرافه  يعا املباشرين وغري 
تقدمي املسابقات واجلوائز وعقد الفعاليات الدورية الستمرارية الوعي  –شرين من ابقي أطراف وفئات اجملتمع. املبا

أتهيل وتدريب   –بناء البنية األساسية للوصول الشامل واعتمادها كمكون رئيس خلطإ التنمية املستدامة    –اجملتمعي  
تشجيع التخصخي العلمي  –االهناك النفسي والضغو  املهنية  الكوادر العاملة ابجملال وتقدمي احملفزات للوقاية من

تدريب  –وتوجيه املسارات األكادميية ابجلامعات واملؤسسات التعليمية لتقدمي خرباء وأخصائيني ومعلمني مؤهلني. 
  األسر على مهارات التقبل والتعامل اإلجيايب والرايدة يف تعظيم االستثمار للمواقف احلالية واملستقبلية.

إعادة  من نتائج حمور حلول ومقرتحات التمكني والتفعيل للدمج االجتماعي لألشخاص ذوي اإلعاقة،
ترتيب املهام الوظيفية للمعلمني واألخصائيني لتأكيد أمهية الدمج االجتماعي واكساب املهارات االجتماعية 

طة وبرامج التدخل. واضافة اىل اخلطة لألشخاص ذوي اإلعاقة وإبراز أمهية استهدافها بشكل مباشر وضمنيا يف أنش
الرتبوية الفردية يصاغ منوذج اشراف ومتابعة لألداءات االجتماعية واملهارات السلوكية ضمن كفاايت العمل ابلرتبية 
اخلاصة ومناذجها املعتمدة للتأكيد على وجوب توجيه االهتمام ابلدمج االجتماعي ومهاراته ومتطلباته، وحتقيق ممال 

ألشخاص ذوي اإلعاقة فتياان وفتيات ملستقبل اجتماعي طبيعي. وتوجيه املبادرات واملشاريع البحثية االسر وا
 الستهداف التحقق من االهتمام مبهارات الدمج االجتماعي وحتقيق متطلباته.

 ويف ضوء العديد من النماذج العاملية للدمج االجتماعي وحلول التمكني له؛ فإن االدبيات العلمية ونتائج
مراجعة تلك النماذج تشري اىل أمهية وصف اجرائي وتنفيذي ملهام كل األطراف الفاعلة وذات الصلة من االسر 

 وذوي اإلعاقة أنفسهم ومقدمي الرعاية وكافة أفراد اجملتمع ابإلضافة اىل البيئة اجملتمعية.
ذوي اإلعاقة ومشوهلم وتوصي الدراسة احلالية ابالهتمام البحثي والتشريعي واخلدمي لدمج اجتماعي ل

ومتكينهم من احلياة الطبيعية والتوافق االجتماعي. واستمرارية البحث والدراسة امليدانية املبنية على الشواهد واألدلة 
والرباهني يف تيسري وتسهيل سبل الدمج االجتماعي وتوفري متطلباته والتغلب على معوقاته وصعوابته، واالبتكارية 

 لول اجملتمعية وصوال اىل حياة طبيعية كل تنوعات أفراد اجملتمع.واالبدا  يف كفالة احل
 :املراجعاملصادر و 

 .االتفاقية الدولية حلقوق األشخاص ذوي اإلعاقة -1
 .نظام رعاية املعوقني يف اململكة العربية السعودية -2

 ةحقوق اأِلشخاص ذوي اإلعاقة يف احلماية االجتماعي -3

لتعليم العايل  ملعايري االتفاقية الدولية حلقوق األشخخاص ذوي اإلعاقة ؤسسخسخات االئحة البنود التنفيذية  -4
 بدول جملس التعاون اخلليجي.

http://www.un.org/disabilities/documents/convention/convoptprot-a.pdf
https://www.mindbank.info/item/5924
https://www.mindbank.info/item/5924
https://www.mindbank.info/item/5924
https://www.ohchr.org/Documents/Issues/Disability/SocialProtection/States/SaudiArabia_ARA.docx
https://www.ohchr.org/Documents/Issues/Disability/SocialProtection/States/SaudiArabia_ARA.docx
https://www.ohchr.org/Documents/Issues/Disability/SocialProtection/States/SaudiArabia_ARA.docx
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على   –ك أ  رأك كأل لتتذ رأ   –تأثير  لتتاللأأأأأا لر  لتلمعل تل  ل   (:1991أشرررررمد أبدرا قارا )  ر ام   -5
 جلم  .لت  ل ر  لت ؤهلر  ت نار ً الر  لت ؤهلر  ت نار ك ل أأم  ر   م نر   :تحلأأرل   لتك ل أأل

 .288 – 261ص  ،أكتان  ،كلرم لتت نرم نن   

 لتر ه ة. لت ل رم،لأل جلا  .لضط لن ت لتتاللا اعذج   (:2003آد ل قاا ) سديع أا ظة   -6

 ، ع ت  لتكتب، لتر ه ة."5لتطن م " .عل  لت مس لالجت  عل (:1988ب دا زهم)ن   -7

لتكل    .  ج  لت لأأأأطلح ت لتت نارم الت م أأأأرم (:2003تة وب دا قد م وزينب ) نج م  بسررررن شررررب  -8
 لت ل رم لتلن   رم، لتر ه ة.  

كم رم لتتاللأأا لتْ كك ل تكط طذب لتج   م اعذهت   ن  أأتاط   ا لأل     (:1999بدا)ن دبدوا فضررة   -9
 .328 – 261ص ،" 39"، لت كك "10لت جلك "، جلم كلرم لتت نرم نن     .تكر   

  .لالجت  عللت أأنررم تكط طذب لتج   م على  تلأأا لت أألال    لألحك  (:2002 فضرررة بدا)ن دبدوا  -10
 ج   م عر  ش س. ،لت م ل،   كز لإل ش ك لت م ل جلم لإل ش ك  نحث  رناا لت ش ،

 لت  ضم لت ل رم، لتر ه ة. ."2لضط لن ت لتلغم التتاللا، لتطن م " (:2001زينب ش يم   -11

لتطذب تكم ءتل،   إك للتل ك س على  لتلمعلتتثير  لتتاللا لر   مك ل   (:1987 )  ط ن س ديه قا س  -12
 .34-23"، ص2ج   م ن   ، لت كك"  جلم كلرم لتت نرم،

 كل  ل رب، لتر ه ة.   . م رم اثلت    لت لالجت  عرم الالتل ترم. ك ل  ت انح (:2004  شوقي طميد -13

 كل  ل رب، لتر ه ة. .تاكرك لت لت،  كخا تت  رم لتكم ءة لتشخلرم (:1998ر  رررررررررررررررررررر -14

لتترأ  ب الأأأأأرم لتتذ س تأكط طلنأم   فل لالجت أ علأي  لتن أك  (:2002قارا ) ار  ن نجو وق م دىرا    -15
"، لت أأ م  63لت مس، لت كك "  جلم عل   .لالتلأأ ا لر  لتلمعل فللتج   م، ك ل أأم شأأنل تج رنرم 

 .123 – 98"، لت رئم لت   م تلكت ب، لتر ه ة، ص 16"

 كتنم زه لء  ."1لتح ج ت لتخ لأأأم. لتجزء "  اي أأأركاتاجرم  (:1991قاا ) مبدن سررريا سررر يد ن   -16
 لتش ق، لتر ه ة.

"،  50"   جلم عل  لت مس. لت كك  . لتتشأأأخرص   - 1لأل أأأ ة عذل لتتم عذت لأل أأأ رم  (: 1999قالء كف فم    -17
 .40 –  20"، لت رئم لت   م تلكت ب، لتر ه ة، ص  13لت  م " 

  ".2"لتت نرم لتخ لأأم. لتطن م  فل أأركاتاجرم لألطم ا لر  لت  كرر ،  رك م   (:1996ف موق ) موسرر ن   -18
 كل  لتمك  تلطن عم الت ش  التتازرع، ع   .

 فرررمب قرررارررا ) ررر ررر ام وشررررررر كرررم قرررنرررايرررل وبسررررررريرررن قرررارررا ) ررر ررر ام ود رررررررطرررفرررم كررر درررل   -19
 لن ح، لتكارت.  لتكل     ك  . ا اعم عل  لت مس التتحلرا لت م ل (:1993 

 لتكل  لتكاترم تل ش  التتازرع، لتر ه ة. . خر ة علا  لت مس (:1988كد ل اسوقي   -20

 كتنم  .، كترا لآلن ء تل ك ء لت  طملع طملكرف ت شأأأأال طمذً رت تع ن ك ء   (:2002 وم)نس شرررر ايمو)   -21
 ج ر  ا كتنم لألفق ن تر ه ة.

 رت ح تت  رأم ن     أ  لت لتتاللأأأأأا   إ شأأأأأ كيف أ ترأم ن  أ     (:2001دبدرا ) سرررررويرا أاو بالو    -22
ً  لالجت أ عل نأك   ا ، جأ   أم  كلرأم لتت نرأم ،  أأأأأ تأم  أ ج أأأأأتر  .تأكط لألطمأ ا لت  أ هر  عرلرأ 
 لإل ك ك رم.

لالحتر ج ت    اي: لتتاللأأأأا التتخ طب لت نك  ات  رتل تكط لألطم ا ( 1998) جو)ا ) سرررريا   دات م قاا  -23
لت ؤت   لترا ل لت أأأأ نع التح ك هرئ ت  ع رم لتمئ ت   .لت طرل لإل شأأأأ كيلت ج ا  فللتخ لأأأأم 

 .249 – 234" ص 2جلك"لتخ لم الت  اهر ، لتر ه ة، لت 

تح أأأأأ  حأ الت ه أأأأأتر رأم أي أ ء لت رأ نلأم   فل: تأثير  لتجأ ا لت  أ ت  ( 1991هشررررر و قارا ) مبدن ) او م    -24
    تم ككتا لا، كلرم لتت نرم، ج   م ن   . .لإلكلر ركرم



15 

25- Elsheikh, R. Solaiman (2012): Voluntary Electronic media in the care of special 
Needs & Disabilities : Shifa for mental health model "Symposium on" 
Information and Issues of Persons with Disabilities. "Doha, Supreme 
Council for Family Affairs. 

26- Elsheikh, R. Solaiman (2019): Strategic planning of university Education for 
Twice/ multi exceptions, In the light of the International Convention on the 
Rights of Persons with Disabilities. International Conference of Innovation 
in Gifted Education, Arabian Gulf University, Kingdom of Bahrain. 

27- Greaheart and Weishahn (1984): The Exception Student in The Regular 
Classroom. Third Edition, Toronto: Times mirror Mosby College publishing.  

28- Margalit, M. (1989): A cadmic Competence and Social Adjustment of boy with 
Learning Disabilits and Boys with Behavior Disorders. journal of Learning 
Disabilities, Vol. 22 (1), P.P 41 – 45. 

29- Rogers, W. (2003): Social psychology. London: Mc Graw-Hill House. 

30- Shea and Bauer (1997): An Introduction to Special Education Asocial Systems 
Perspective. Second Edition, London: Brown-Benchmark.  

31- Westwood, P. (1997): Commonsense Method for Children with Special Needs. 
Third Edition, London: Routledge.  

32- Wood, J. (1982): Human Communication. New York: College publishing.  

33- Wood, J. (2001): Communication Mosaics, An Introduction to the Field of 
Communication. Second Edition, New York: Wadsworth, Thomson 
Learning.  


