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رٍ الوزقت البدثُت بالخعٍسف بروي الاخخُاجاث الخاصت، وػبُعت  جاءثَ 

الفعل الاجخماعي الري ٌعخمد على مددداث حشنُل زقافت دمج َرٍ الفئت في 

اث اإلاجخمع خاصت اإلاعىُت اإلاجخمع، وال ًخدقق َرا إال مً خالى جفعُل مؤطظ

ىا إن اخترام َرٍ الفئت الدلُل  بالخيشئت الاجخماعُت، التي حعنع قُم مدددة، ومًَ 

ألالبر على هجاح معُاز الدمج الاجخماعي، بدُث ًمنً القوى أن الدمج الاجخماعي 

ٌظاعد بشهل لبير في الاقتراب مً الواقع الاجخماعي الري ًجب أن ًلم بهل مخؼلباث 

الالشمت لخدقُق ممازطاث خُاجُت مبيُت على الوعي وجدقُق الهدف، ججخيب في  الفسد

ذلو الهدز البشسي لقدزاث مخىوعت حظخؼُع اإلاظاَمت في جىمُت اإلاظاز الخىموي 

 الاجخماعي

مؤطظاث الخيشئت  ؛الدمج الاجخماعي ؛ذوي الاخخُاجاث الخاصت الكلمات املفحاحية:

  الاجخماعُت.
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  :مقدمة 

حعخبرررر السعاًرررت الاجخماعُرررت مررررً برررين أَرررم مخؼلبررراث الخىمُررررت الاجخماعُرررت فررري اإلاجخمعرررراث 

اإلاخؼروزة خاصرت، موا را ج ردم فئراث معُىرت مرً خرالى جروفير جلُراث لردمج بعرع الفئراث 

م بشهل ػبُعي ًظمً خقوقهم .  ؤلاوظاهُت في الحُاة الُومُت لُواصلوا مظاَز

الخاصرررت مرررً بررررين أَرررم الفئررراث الترررري حع ررر  بعملُرررت الرررردمج هجرررد فئرررت ذوي الاخخُاجرررراث 

الاجخماعي الري ًمنرً وصرفب بيلُرت الخعراٌل والخظرامً والخهافرل، ففقردان الفرسد  خرد 

وظائفرب الجظرمُت ال ٌع ري أهرب قيررر قرادز علرى مواصرلت خُاجرب بشررهل ػبُعري، زقرم أهرب قررد 

س بشرهل لبيرر علرى َررٍ جخدخل بعع اإلاعُقاث الاجخماعُت والىفظُت والصحُت، التري جرؤز

 الفئت .

رررازش الرررري جلعبرررب عملُرررت الرررردمج الاجخمررراعي موا رررا معؼررررل     ال ً فرررل علُىرررا إذا الررردوز البر

 طسوزي ًمنً مً خاللب جددي َدز السأطماى البشسي .

This research paper came with the definition of people with 
special needs, and the nature of social action that depends on the 

determinants of forming a culture of integrating this group in 
society, and this is only achieved through activating the community 

institutions in particular concerned with socialization, which reflect 
specific values, hence respect for this category is evidence The 
biggest factor in the success of the criterion of social inclusion, so 

that it can be said that social inclusion helps greatly in approaching 
the social reality, which must be aware of all the requirements of the 

individual necessary to achieve life practices based on awareness 
and achieving the goal, avoiding in that human waste a variety of 
capabilities that can contribute to the development of the path 

Social development. 
Keywords: people with special needs; social inclusion; socializing 

institutions 
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ومررً جهرررت أخرررسس ًمنرررً اطررخ الى َررررٍ الفئرررت فررري عملُررت الخىمُرررت الاجخماعُرررت بدُرررث    

 ؤلاعاقت والوظُفت الجظمُت .جوظف قدزات م بما ًدىاطب مع هوع 

وعلُرب إن ؤلاكرهاى الرري ًؼرسح َرو لُررف ًمنرً إلاؤطظراث اإلاجخمرع دمرج فئررت ذوي        

الاخخُاجاث الخاصت فري الخفراعالث الاجخماعُرت مرع ال يررف ولُرف ًمنرً ججراوش َردز َررا 

 السأطماى البشسي ف. 

 هدف الدزاشة أ

 الخاصت . جددًد دوز اإلاجخمع في دمج فئت ذوي الاخخُاجاث -

 الخعسف عً جلُاث الدمج الاجخماعي في اإلاجخمعاث العسبُت . -

ٍ الفئت . -  جددًد الدوز الاجخماعي لهر

 عسض الدوز التربوي الاجخماعي والتربوي إلاؤطظاث الخيشئت الاجخماعُت . -

 أهمية الدزاشة 

جرراى جنمرً أَمُرت الدزاطررت فري البدرث عررً ػبُعرت واقرع ذوي الاخخُاجرراث الخاصرت فري اإلا

التربروي والاجخمرراعي وخقررور الفررسد، إطررافت إ ررى الخعررسف عررً أهررواع ؤلاعاقررت لرردس الفررسد  

ا على ػبُعرت الخفاعرل الاجخمراعي ولُفُرت الخعراٌل معهرا، وَررا مرً خرالى السجروع  وجأزيَر

ف ب رٍ الفئت .  إ ى الترار الىظسي الري ًظم أبسش هقاغ الخعٍس

 املفاهيمي إلاطاز أوال: 

 ياحات الخاصة جعسيف ذوي الاحح

رم أو 
ُّ
صروز القردزة علرل حعل

ُ
ً ق َرم أفرساد ٌعراهون هدُجرت عوامرل وزازُرت أو بُئُرت مندظربت مر

الدظراب خبرساٍث أو مهرازاٍث وأداِء أعمراٍى ًقروم ب را الفرسد العرادي الظررلُم اإلامازرل لهرم فري 

را جصرربذ لهرم بافطررافت إ ررى ولهر .العمرس والخلفُررت الثقافُرت أو الاقخصررادًت أو الاجخماعُررت

اخخُاجررراث الفرررسد العرررادي، اخخُاجررراث حعلُمُررررت، هفظررررُت، خُاجُرررت، مهىُرررت، اقخصررررادًت، 

را لهرمصحُت خاص   ت، ًلتزم اإلاجخمع بخوفيَر
 
م مواػىين وبشرسا قبرل أن ًهوهروا  -باعخبراَز

م مً أفساد اإلاجخمع  -معاقين  فذ مىظمت الصحت العاإلاُت ؤلاعاقرت عل .ل يَر  رل أا را : وعسَّ
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" خالرت مرً القصروز أو الخلرل فري القدزاث الجظدًت أو الرَىُت جسجع إ ى عوامل وزازُت 

رررم بعرع ألاوشررؼت الترري ًقروم ب ررا الفررسد الظرلُم اإلاشررابب فرري 
ُّ
أو بُئُرت حعُررق الفرسد عررً حعل

ً  (8، ص 2114)خقور ذوي الاخخُاجاث الخاصت،  "الِظّ

 الدمج:.2

ث والسعاًت لروي الاخخُاجاث الخاصت في بِئت بعُدة عً العصى جقدًم مافت الخدما      

وَري بِئرت الفصل الدزاس ي العادي باإلادزطت العادًت، أو في فصل دزاس ي خاص باإلادزطت 

العادًت أو فُما ٌظم  ب سف اإلاصادز والتي جقدم خدمات ا لروي الاخخُاجاث الخاصت 

  .                       لبعع الوقذ .                                

ً ذوي الاخخُاجاث الخاصت  ٌعسف أًظا: أهب" الخهامل الاجخماعي والخعلُمي لألػفاى م

ً الُوم الدزاس ي على ألاقل  وازجبؽ  "وألاػفاى العادًين فري الفصوى العادًت ولجصء م

م لهي ًخدقق الدمج وَما ً جوافَس رف برشسػين البرد مر  :َرا الخعٍس

ً الُوموجود الؼفل -                                                     .  الدزاس ي.                        .في الصف العادي لجصء م

 (495)زاهدا، د ض، ص  الاخخالغ الاجخماعي اإلاخهامل.-

فاث كاملت للمفاَُم الظابقت :       ومً َىا ًمنً الخوصل إ ى حعٍس

اجراث الخاصرت : بأا را الفئررت التري حعراوي مرً إعاقررت خُرث ًمنرً وصرف فئررت ذوي الاخخُ  

ت ... لم جمنن را مرً جأدًرت بعرع الوظرائف اإلاعُىرت، أمرا الردمج الاجخمراعي:  جظمُت أو فنٍس

فهرو مداولررت إعررادة فررسض الحظرروز الفنررسي والجظردي لهرررٍ الفئررت داخررل اإلاجخمررع بمررا 

 ًدىاطب مع قدزات ا .

 :إلاعاقاتثاهيا:  أهواع 

ً جصيُف أهواع بىاء على جدب    ع خاالث ؤلاعاقت عىد ذوي الاخخُاجاث الخاصت ًمن

 : ى الىدو آلاحيلؤلاعاقت ع

وذلو بفقدان جصء مً أجصاء الجظم أو ألثر مما ًؤزس زطمُا في  . الجصمية ) البدهية ( :1

 .                                                           الحسلت، أو خدور خمل، مثل الشمل.

ً الحواض، أو خدور هقص، مالصمم والبنم العم  . الحصية:2  .وذلو بفقدان خاطت م
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فوذلو بفقدان العقل ،مالجىون أو خدور هقص فُب  . الرهنية:3
ّ
 ..العقلي مالخ ل

ا . النفصية:4  . وذلو بددور جزاز طازة، واطؼساباث مثل: الاهؼواء ، والاهفصام وقيَر

د ّ مً مالخظ     ر  ً إعاقت مً جلو ؤلاعاقاث وَو لما ال بُّ ً ألثر م ت أن الفسد قد ٌعاوي م

 (. ما ًمنً أن ًؼلق عىب ) مخعدد ؤلاعاقاث

 قد ٌعاوي اإلاخ لف      ر
 
لما وأن ٍ بعع ؤلاعاقاث قد جصاخب ا هواحي قصوز أخسس، فمثال

عقلُاٍ  مً هوع أو ألثرر مرً هرواحي القصروز فري الظرمع، لحسلرت أو الخ اػرب، أًظرا خراالث 

لشرلل اإلايرري، خُررث قررد ٌعرراوي بافطررافت إ ررى ؤلاعاقررت الحسلُررت مررً صررعوباث ُ فرري الىؼررق ا

 (16والنالم أو قصوز في القدزاث العقُمت. )مصعب، د ض، ص

 البكم  -5

لما ًمنً القوى إن الصمم ًدسم الؼفل مً وطُلت إدزاك ما خولب ،وحعبيٍر عً      ر   

ب الصخصُت، لما أهب مظؤوى عً عدم هفظب وطماع ما ًقولب آلاخسون، وأطاض عالقخ

لرلو، فئن الصمم ًترك جزازا واضحت على الؼفل ألاصم،  .وجود خُاة اجخماعُت فاعلت

جظهرس واضررحت أزىررراء حعلُمررب والخعامررل معررب، خُرث إن معلررم الصررم ًخعرود علررى أن ًفنررس 

دون للؼفل ؛  هب ًخوقع مىب أن ً ؼرئ، لررلو ٌظعى طلفا أن ًجىبب الخؼأ،ًدوى ذلو 

برز ذلرو بأهررب لرِع أمررام الؼفرل ألاصرم وقخررا مافُرا لهرري ًرخعلم مررل  حعلمرب مرً أخؼائررب،ٍو

 ش يء بىفظب.

وأهررب مررً ألافظررل لألصررم أن ًىمررو دون ال جررروء إلرررل الخبرررساث اإلاباكررسة، لهرري ًجىبررب     

الوقروع فري أخؼرراء مدخملرب،وال كرو أن َرررا اإلاوقرف التربروي ججرراٍ ألاصررم ٌعررور هطررجب 

ً، ومً زم فالخبراث التي ًندظب ا الؼفل في الاجخماعي،  جعلب ألثر اعخمادا على آلاخٍس ٍو

 بِخب ومدزطخب حظهم في حشنُل مفهومب لراجب.

ظخعص   علُب أمس الازجباغ        وإذا ججمع مل ذلرو بداخلرب أصربذ منربال مرً الرداخل، َو

صداد مع جسالم خبراث ؤلاخفار بعدا واهفصاال  عً آلاخٍسً، لما أن بمعلمُب وشمالئب،ٍو

ظاف الفشل ألامادًمي إ ى ؤلاعاقت الظمعُت،  هظسجب لراجب حعدو ألثر جفظُال، وخُىماً 
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ُا واجخماعُا مثل  جىمو معب مشاعس السفع لإلعاقت، التي جعلخب قير مخوافق شخص

د لدًب مشاعس الىقص. )هظمي، د ض، ص  (645أقساهب، مما ًٍص

                   البصسيةإلاعاقة  -6

ت جؤزس في  ًلعب البصس دوز مهم في بىاء وجؼوٍس العالقاث بين ألاشخاص ، ؤلاعاقت البصٍس

                             الظلوك الاجخماعي جأزيرا طلبُا.

الؼفل النفُف ًمنىب لباقي ألاػفاى أن ًخعلم لُف ًؼوز شخصُت مخهافئت       

ً خال ً الىاخُت الاهفعالُت وذلو م ً وأطالُب الخيشئت ومخواشهت م ى جفاعلب مع آلاخٍس

ت الؼفل النفُف جيخابب مشاعس ال ظب هدُجت الصساع الري ًددر داخلب بين  .. ألاطٍس

ً ٍ إ ى الاعخماد على آلاخٍس مً ألثر ألامساض  ٌعخبر القلق ..زقبخب في الاطخقاللُت واطؼساز

  العصبُت اهدشازا بين اإلانفوفين.

صادز اإلاعسفت الهامت وذلو أن الفسد ٌظخ دم خاطت حعمل خاطت البصس لمصدز مً م

البصس في فهم بُئخب وؤلاخاػت ب ا، وقد  أزبدذ الدزاطاث أن اعخقاد جفور خواض 

ً الصخص اإلابصس اعخقاد خاػئ.  النفُف ألاخسس ع

ً مظخوس شمُلب  ً ؤلابصاز ًجعلب في مظخوس الخبراث أدول م إن عجص الؼفل النفُف ع

ً ذماء أقساا م أكازث بعع ا ..اإلابصس لدزاطاث أن ذماء اإلانفوفين ٌعخبر أقل م

ً خُث أن معظم اخخبازاث الرماء قير مالئمت لالطخ دام  مع اإلانفوفين  اإلابصٍس

)مىاهج وأطالُب جدٍزب ذوي الاخخُاجاث الخاصت،  .الخخوائ ا على فقساث أدائُت عملُت

 (17دض، ص

 ثاهيا: أهواع الحأهيل

 للخ لررب علرى إعاقخررب مررً ًسلرص علررى الخأَُرل الؼيرري:  .1
 
 وعقلُرا

ُ
مظراعدة اإلاعررار جظررمُا

 الظماعاث –خالى العقاقير الؼبُت وألاجهصة الخعوٍظُت.مثل: ألاػساف الصىاعُت 

ًسلص على مجموع الخدماث ؤلازكادًت والىفظرُت التري حظراعد الفرسد الخأَُل الىفس ي: .2

وجُرب اإلايري/ العرال  على اج اذ القسازاث اإلاىاطبت. ومً أكهالب ؤلازكراد الىفسر ي/ الخ

 الىفس ي.
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رررراعي:3 ررررل الاجخمر ررررت  . الخأَُر ر ررررسوف البُئُر ررررت الظر ررررار إلاواجهر ررررف اإلاعر رررادة جنُر ر ررررى إعر رررردف إ ر وي ر

)ألاطرسة،العمل، العالقرراث الاجخماعُررت( التري حظررببذ فرري إعاقررت جنُفرب مررع اإلاجخمررع الررري 

ررري لخعررردًل الظررررسوف البُئُررررت أو  رررااي الاجخمررراعي العررررال  البُلر ٌعرررِل فُب.ٌظررررخ دم ألاخصر

ا لخدقُق الخوافق الىفس ي للمعار.ح ُ  يَر

ً اإلاهازاث ألامادًمُت الالشمت لب مهازاث 4 سلص على جصوٍد الفسد بعدد م . الخأَُل التربوي:ٍو

 مرً الىاخُرت ألامادًمُرت والالشمرت لهررل 
 
القرساءة والنخابرت والحظراب واإلاهرازاث ألالثرر جقردما

 خالت إعاقت على خدة.

عى الخأَُل الىفس ي الاجخماعي للمسض   بأمساض مصمىت، . الخأَُل الىفس ي الاجخماعي:ٌظ5

ررق إعرادة ل حالررت الصرحُت اإلاظررخقسة، وهظرسة إًجابُررت،  إ رى جدظررين هوعُرت الحُرراة عرً ػٍس

.
 
 وعالقاث شخصُت ذاث مع   ووشاػاث جدقق إكباعا

. الخأَُرررل اإلايي:حعرررسف مىظمررررت العمرررل الدولُررررت الخأَُرررل اإلايرررري بأهرررب ذلررررو الجاهرررب مررررً 6

إلاظررخمسة اإلاترابؼررت الررري ًىؼرروي علرى جقرردًم الخرردماث اإلاهىُررت مالخوجُررب اإلايرري الخأَُرل ا

 علررى الحصرروى علررى عمررل مىاطرررب 
 
والخرردٍزب اإلايرري والدشرر ُل، ممررا ًجعررل اإلاعرررور قررادزا

 (19، ص1429والاطخقساز فُب. )َىد، 

سلرص علررى مظراعدة الفررسد علررى القُرام بعمررل مررا أو مهىرت مررا جنفررل لرب جدقُررق ذاجررب  ٍو

 وجب دون أن ًهون عالت على أخد مً الىاخُت الاقخصادًت.ولظب ق

 الاححماعيةثالثا: ماهية السعاية 

حعخبر السعاًت الاجخماعُت مً الواجباث ألاطاطُت للدولت والتري جلترزم برب ججراٍ زعاًاَرا     

وهي بمثابت اإلاظؤولُت ألاطاطُت الرتي جداوى أي خهومت مً الحهوماث جاَدة في طربُل 

ا لل ق ما جخ رٍ مً جسجِباث وإجساءاث حعبر عً هفظها فري كرهل جوفيَر مواػىين عً ػٍس

 طُاطاث عامت ل حهومت .

جخمرررع علررى جددًررد أَرردافها ومبادئ رررا إلاولرررلو جدررسص فرري بداًرررت جول  ررا جىظررُم أمرروز ا    

وألاطالُب والوطائل التي طدظير عل  ا في طبُل جدقُق ألاَداف وعلى ذلو فئن طُاطت 

ررررت الاجخم ر ر ر ر ر ر ر ررررت.السعاًر ر ر ر ر ر ر ر ر ررررت العامر ر ر ر ر ر ر ر ررررً الظُاطر ر ر ر ر ر ر ر ر رررُا مر ر ر ر ر ر ر ر ر ررررصء أطاطر ر ر ر ر ر ر ر ر ر ررررون جر ر ر ر ر ر ر ر ر ررررت جنر ر ر ر ر ر ر ر ر                                                اعُر
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ً قامررذ العدًررد مرً الحهومرراث بخدمررل عربء ألبررر مررً          ومرع بداًررت القررسن العشرٍس

مرت بعرد  زعاًت اإلاواػىين والعمل على زفاَُت م إًماهرا بدق ؤلاوظان في أن ٌعِل خُراة لٍس

  . اججاٍ أعظاءٍ وجوفير طربل الظعادة لهم اإلاجخمعفهاز اإلاخعلقت بمظؤولُت أن اشدادث ألا 

مرً وزُقرت خقررور ؤلاوظران العاإلاُرت الترري وافقرذ عل  را َُئررت 22ولقرد ألردث اإلاررادة         

خمررع الحرق فرري الظررمان إلاجم بررأن لنررل فرررسد باعخبراٍز عظررو فري ا1948ألامرم اإلاخدرردة عرام 

 ررى إكرباع خاجاجرب الاقخرررصادًت والاجخماعُررت و الثقافُررت الاجخمراعي والحرق فرري الحصروى إ

 التي ال ق   لنسامخب عن ا .

مً هفع الوزُقت بأن لهل فسد الحق في أن ٌعرِل فري مظرخوس  23لما ألدث اإلاادة        

ًنفررل بررب  لررب و طرررسجب السفاَُررت، وبصررفت خاصررت ًظرررمً لررب ال ررراء والنظرراء واإلاظرررنً 

ت، ولب الحق في الظمان في خالت مسطب والسعاًت الؼبُت والخدماث الا  جخماعُت الظسوٍز

وعجٍص وجسملب، وكُ وخخب في الحاالث ألاخرسس التري ًفقرد ف  را وطرائل معِشرخب  طرباب 

  .…خازجت عً إزادجب 

خمرع ؤلاوظراوي خُرث ماهرذ اإلاظراعدة اإلاخبادلررت إلاجوالسعاًرت الاجخماعُرت قدًمرت قردم ا       

خمعراث إلاجم الُومُرت، فات خصُت والعامرت جرصء مرً خُرابين الىاض في خل مشاملهم الص

البدائُت لم ج ل مً أطالُب اإلاظاعدة لروي اإلاشامل مرً أفسادَرا علرى أطراض أن ذلررو 

خمرررع، إال أن الخؼرروزاث الترري خررردزذ للمجخمررع ؤلاوظرراوي قرررد إلاجمؼلرروب الطررخمساز خُرراة ا

أن علمرري مررىظم أم  أزرسث بشررهل لبيررر علررى مفهرروم السعاًرررت الاجخماعُررت فهررل هرري بسهررامج

ا اإلاظرخ دمت ت رواجطح ذلو مً اإلافراَُم ذا . ججمع بين الازىين ف ا اىظام اجخماعي أم أل

فري الخعبيرر عرً وطرع السعاًرت الاجخماعُررت مثرل ؤلاخظران وؤلاصررالح الاجخماعُرت وملهرا حعبررر 

 (45، ص 2117. )إلاُاء، عً الاججاَاث اإلاخ يرة هدو السعاًت الاجخماع

 ة ذوي الاححياحات الخاصة  ودوزها في ثحقيق الحنميةزابعا: دمج فئ

 جعسيف الحنمية : .1

رف عاجرل لهررا، هري الازجقراء بافوظران فري جمُرع جواهبررب.         الخىمُرت الاجخماعُرت، فري حعٍس

منً أن ًظاف إ ى َرا ؤلاوظان البِئت لرلو.  ٍو
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ة، جصررربُّ فررري مفهررروم الازجفررراع و       فررراث عررردَّ رررادة، وإكررررباع وللخىمُرررت الاجخماعُرررت حعٍس الٍص

الحاجرراث الاجخماعُررت لإلوظرران، مررً خررالى طلظررلت مررً الخ ُيررراث الوظُفُررت والهُهلُرررت 

ادة قدزة أفسادٍ على اطخ الى الؼاقاث اإلاخاخت إ رى أقصر   خرّدٍ  الالشمت لىمو اإلاجخمع، بٍص

 (248، ص1425ممنً. )بً هاصس، 

جخماعُررت، بدُرث حعمررل علررى ولررا هجررد أن َرررا اإلافهروٌم خاطررسك فرري مسالرص الخىمُررت الا       

رررا. ولهرررّلِ َررررٍ اإلاجررراالث  رررا وفنسٍ   ُ ا وزقاف  ُ رررا وجظرررم  ُ ا ومهى  ُ رر رررا وهفظر جىمُررت ؤلاوظررران، جسبوٍ 

مات ا في مسلص الخىمُت الاجخماعُت .   مقّوِ

ظرررراث الخىمُررررت الاجخماعُررررت الحهومُررررت، وجوشَررررع وظررررائف           ررراز مؤطَّ إال أهررررب مررررع اهدشر

را، الخىمُت عل  ا، بدظب اخخصاصه  ُ ت وجسفُرب، ُبرحبذ، جلقائ ا، مً حعلُم وجردٍزب وصرحَّ

رراث مسبوػررت  رراث الترري ًقرروم ب ررا مسلررص الخىمُررت الاجخماعُررت، وبقُررذ َرررٍ اإلاهمَّ بعررُع اإلاهمَّ

ظاث اإلاجخمع اإلادوي الح ، زم ألاَلُت، وذلرو بمؤطَّ
 
ال هومُت، مالوشازاث، وما في خنمها، أوَّ

اطُت،  مثل اإلادازض واإلاظخوصفاث واإلاظدشفُاث ومسالص الخدٍزب والىوادي ألادبُت والٍس

ين بالجاهب الخىموي الاجخماعي إ ى الدعوة إ ى إل اء مسالرص الخىمُرت  ِ
ُّ مما خدا ببعع اإلاعى

س 
َّ
صت.الاجخماعُت، في الحواطس التي جوف  ث ف  ا وظائف اإلاسلص، مً ِقٌبل الجهاث اإلاخ ّصِ

 ( يوضح كيفية دمج فئات ذوي الاححياحات الخاصة11شكل زقم ) -

 
ً خالى عملُت الدمج ًجب ألاخر ب رٍ اإلاخؼلباث ومن ا :         ولخدقُق الخىمُت م

قد عىد كسوعىا بخؼبُق الدمج وفي طعُىا  ن هجعل اإلادزطت العادًت مدزطت ل جمُع 

 ً يخابىا النثير مً الخوف والقلق م ًدبادز  ذَاهىا إما أا ا عملُت طهلت ومِظسة أو قدً 

 إمهاهُت الفشل .
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والحقُقت التي ال مجاى لشو ف  ا أن عملُت ؤلادما  لِظذ با مس الظهل بل أا ا خؼوة  

ُاث الخعلُم إ ى الخ ؼي والدازطت اإلاظبقت ا مً اطتراجُج  جادة وَامت جدخا  ل يَر

 وعدم الاهدفاع والت وز.

 وقررد ًهررون مررً اإلافُررد اج رراذ الخؼررواث 
 
ولهري ٌظررير الرردمج ال بررد مررً الاطررخعداد لرب أوال

 ألاولُت الخالُت :

ً اإلادازض التي جؼبق الدمج لإلػالع على وطع الدمج عً لثب  .1 ازة عدد م ٍش

 والخعسف على العاملين في ججسبت الدمج.

 اإلاعوقين.قساءة ألابدار الحدًثت في مجاى دمج  .2

 إعداد قائمت بفوائد ومعوقاث الدمج اإلادخملت.  .3

 إذا لم ٌظبق العمل في مهان ًؼبق الدمج جبدأ الخجسبت ب ؼواث بظُؼت. .4

 (6جددًد ألافهاز العلمُت اإلاىاطبت هدو الدمج. )َىاء، د ض، ص .5

 .                                            : أهمية السعاية الاححماعية للمعوقين

ُن م اإلانفوفين فُما ًلي          ًمنً جوطُذ أَمُت السعاًت الاجخماعُت للمعوقين ومً ب

العىاًت باإلانفوفين واجب أخالقي إوظاوي جفسطب ؤلاوظاهُت والدًً وواجب جفسطب 

ػبُعت الخهامل الاجخماعي وخق الفسد على اإلاجخمع العىاًت بخأَُل اإلانفوفين ًجىب 

ًدة مظرخقبال، فخرسلهم دون زعاًت ًؤدي إ ى جدوٍلهم إ ى فئت اإلاجخمع أعباء لثيرة متزا

ُت  ..                                                    حعور الخقدم والاشدَاز والخىم

الاطخفادة مً جهود اإلانفوفين في ؤلاهخا  وبرلو جوفس للمجخمع ػاقراث إهخاجُرت          

أن ؤلاوظان النفُف قادز وجدذ كسوغ  اقت البصسٍتمرً ألاعماى التي جدىاطب مع ؤلاع

ً اإلاهام وألاعماى. باث خاصت أن ًؤدي النثير م  معُىت ووفق جدٍز

                                                         .-مايلي :  البد من ألاخر بعين الاعحباز  ومن أحل خفض معدالت إلاعاقة بأهواعها     

ً ألاقازب خاصتالنشف الؼيي عل -  .ى الساقبين في الصوا  م

ق الوطائل اإلا خلفت بافجساءاث الوقائُرت الالشمرت . -  ً ػٍس  جوعُت العامت ع

 ت ُئت السعاًت اإلاىاطبت لألم أزىاء فترة الحمل وعملُت الوالدة -

 ت ُئت السعاًت الصحُت اإلاىاطبت والالشمت لألػفاى وجالمُر اإلادازض.  -
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ت مبنسا. )طامُت، النشف الؼبري ا-  ، 2111لدوزي وذلو اللدشاف ؤلاعاقاث البصٍس

 (73ص

 خامصا: هماذج حول مؤشصات الحنشئة الاححماعية والدمج الاححماعي 

 أهمية ألاشسة في الحنشئة ألاشسية -

لألطرررسة أَمُرررت بال رررت فررري عملُرررت الخيشرررئت الاجخماعُرررت لألبىررراء،مً أجرررل الوصررروى إ رررى     

 ُمت جىعنع على البىاء الاجخماعي ومىب جبرش أَمُت ألاطسة في: جيشئت مبيُت على أطع طل

  إن ألاطرررسة هررري الوطررررؽ الرررري ًدقرررق للفررررسد إكرررباعاجب الؼبُعُرررت والاجخماعُررررت

ا اإلاجخمع لبقاء الىوع.  بصوزة كسعُت ًقَس

  جررررد فُررررب ألاطرررسة هرررري اإلادررررُؽ الاجخمررراعي ألاوى الررررري ًخعامررررل معرررب الؼفررررل، ٍو

 الاطخقساز الىفس ي والاجخماعي.

  إلظرراب الؼفررل اإلاعررراًير العامررت التررري جمل  ررا أهمررراغ الثقافررت العامرررت الظررائدة فررري

 اإلاجخمع، وجنظبب اإلاعاًير الخاصت با طسة التي جمل  ا علُب.

 .جمثل ألاطسة الحلقت ألاطاطُت في اإلاجخمع، فصالح ألاطسة ًؤدي لصالح اإلاجخمع 

 ر الى أطرررالُب جنمررً أَمُررت ألاطرررسة أًظررا فرري جدقُرررق الظرربؽ الاجخمرراعي مرررً خر

ت اإلامازطت.  الخيشئت ألاطٍس

  ررررت ر ررررب الؼبُعُر ر رررران ودوافعر ر ررررص ؤلاوظر رررربع قسائر ر ررررب حشر ر ررررً خاللر ررررري مر ر ررررؽ الر ر رررري الوطر هر

 والاجخماعُت.

  حظرراَم ألاطرررسة فررري هقرررل زقافرررت اإلاجخمرررع إ ررى ألاجُررراى اإلاخعاقبرررت فررري كرررهل قرررُم و

عراداث و اججاَرراث، فخدبلروز لرردس الؼفررل القردزة علررى الخمُيررز برين الجررائص وقيررر 

 (54، ص2112)طامُت، الجائص. 

 املدزشة  -

و حعرسف أًظرا بأا را اإلاىؼقرت الاجخماعُرت اإلاخ صصرت فري جوجُرب الريلء و الشرباب وجىفررسد 

بأا ررا بِئرررت اجخماعُرررت جخميرررز بأا رررا أطرررسة فىُررت  لهرررا جقالُرررد واضرررحت  لىظمهرررا ،جقررروم علرررى 

ُرت  فهرراز الخ ؼرُؽ  الرواعي و اإلاظرت دف لخدقُرق أمراى اإلاجخمرع ،جسلرص ف  را اإلاعالجرت الفى

 (  124، ص2114)اإلاُالدي عبد اإلاىعم،   اإلاجخمع وأَدافب.  
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 يوضح دوز كل من ألاس)زة واملدزشة في عملية الدمج الاححماعي 12شكل زقم  -

 ()إعداد الباحثحانلفئة ذوي الاححياحات الخاصة

 
 ًمنً القوى أن الدمج الاجخماعُت عملُت حع   ب ا مل مؤطظاث الخيشئت الاجخماعُت

لنن ا قد ج خلف مً مؤطظت إ ى أخسس خظب كدة الخفاعل في َرا اإلاجاى، ومً َىا 

عً الخهامل الوظُفي، بين مؤطظاث الخيشئت الاجخماعُت قد ٌظاعد بصوزة فعالت في 

ً عملُت الدمج على مظخوس بعُد .  جدقُق الهدف م

الاجخماعي باث  ل الصت إلاا جم عسطب مً عىاصس زئِظُت ًمنً القوى أن الدمج           

ُاجاث الخاصت في اإلاجخمعاث، موهب ٌعخمد على  مً بين مخؼلباث زعاًت فئت ذوي الاخخ

حعدًل وإعادة الفعل الاجخماعي إلاظاٍز الحقُقي في عملُت الخفاعل بين فئت ذوي 

 الاخخُاجاث الخاصت وباقي فئاث اإلاجخمع .

لدمج الاجخماعي جأخر إن أهواع ؤلاعاقت جخعدد وج خلف لنً َرا ًجعل مً جلُاث ا

خصوصُاث زقافُت اجخماعي في عملُت السعاًت، ومً َىا جدقُق الهدف مً السعاًت 

ُُف الجظمي  وججاوش الهدز البشسي في اإلاجخمع وجهوًٍ زأطماى بشسي ٌظخؼُع الخن

الصحي، والوظُفي، بعُدا عً الاوسحاب الىفس ي وحشهل أمساض هفظُت واجخماعُت 

 ع .ت دد لُان وبىاء اإلاجخم

 ومً َىا ًمنً القوى : 

 إن ألاطسة واإلادزطت مً بين أَم اإلاؤطظاث الفاعلت في عملُت السعاًت والدمج . -

 جوفير جلُاث خماًت َرٍ الفئاث . -
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 جددًد أهواع ؤلاعاقت وعالجها . -

 جوفير دزاطاث ملمت بأهواع ؤلاعاقت . -

 اعل الفسد .جوفير دزاطاث هفظُت واجخماعُت حظاعد على فهم ػبُعت جف -

ً اجخماعُين هفظاهُين لهرٍ الفئاث . -  جصوٍد اإلاؤطظاث الخعلُمُت بمظيًر

 بىاء عالقاث فاعلت معهم . -

 البدث عً َواًاث وقدزاث َرٍ الفئاث وجوظُفها . -

إذا ال ً فرل علُىرا الرردوز اإلاهرم لعملُرت الرردمج الاجخمراعي، موا را جدخررا  إ رى جهامررل          

قي مؤطظرراث اإلاجخمررع لخدقُررق الهرردف من ررا، لمررا أن لهرررٍ الفئررراث معسفرري وظُفرري مررع بررا

ت ًمنً دعمها لدشنُل الثقرت فري الرىفع وحظراعد علرى ججراوش  قدزاث عقلُت وأخسس فنٍس

 أشماث هفظُت .

إن الخفاعرل ًدخرا  إ ررى زقافرت اجخماعُررت ال ًؼارى عل  ررا القهرس والاوسررحاب مرً َرررٍ       

والاختررام، والخقرردًس، مرً بررين أَرم عوامررل هجرراح الفئراث فالخهافررل والخظرامً واإلادبررت 

ت واإلادزطُت لهرٍ الفئت .  عملُت الدمج الاجخماعي والسعاًت ألاطٍس

ً اطخ الى الدزاطت في جاهب ا اإلاوطوعي والراحي وجوظُف علم اجخماع الصحت      ر   ًمن

ا في دمج َرٍ الفئت وزع اًت ا، مون وعلم الاجخماع في دزاطت العالقاث الاجخماعُت وجأزيَر

الخفاعرررل مرررً برررين أَرررم مدررردداث بىررراء عالقررراث اجخماعُرررت جسبوٍرررت فاعلرررت فررري أي مجررراى 

 جفاعلي .

لمرا قررد جخررداخل بعررع آلالُراث إمررا فرري جدقُررق الردمج الاجخمرراعي أو فشررل َرررٍ العملُررت 

 وَرا باالعخماد على الجاهب التربوي وألاطالُب التربوٍت اإلاخبعت .

 الاشحقالل والحقييد 

اججاٍ الاطخقالى في الخيشئت الاجخماعُت وعالقخب في زعاًت الؼفل مً فئت ذوي  ٌشير      

ررت،  الاخخُاجراث الخاصررت، إ ررى مظراعدة الوالرردًً الؼفررل إلامازطرت وشرراػاجب وأعمالررب بدٍس
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ظراَم َرررا فري وطروح مررواَب م والدشرافها بظررهولت دون  وجوطرُع دائرسة خسلررت الؼفرل َو

 السعاًت والدمج الاجخماعي لهرٍ الفئت .جقُد ًجعل مً َرا ألاطلوب اخد جلُاث 

ًدرُذ َررا الىروع مرً ألاطررالُب فري إ رى إبرساش الصخصررُت والثقرت فري الرىفع والؼمأهِىررت 

 وعدم الخوف والخوجس الري قد ٌعُق دمج الؼفل مً َرٍ الفئت  .

 الخصامح والخصلط 

ٍ اإلادظامذ عً طماح الوالدًً لألبىاء بخجسبت الخصسف و      ر   ت في ٌعبر الاججا الحٍس

ؤلابداع والخفنير ٌظهم في جىمُت قدزاث الؼفل وإظهاز مجمل مُولب ومواَبب في خين  

ٌشير الاججاٍ اإلادظلؽ إ ى حشردد الوالردًً فري عردم فسرح اإلاجراى للؼفرل للخعبيرر عرً 

مُولب وجزاءٍ، وعلُب ًجب أن جهون ألاطسة مجاال ًفخذ جفار مظخقبلُت أمام الؼفل 

 وجىمُت ا ودمج في اإلاجخمع . فبساش موَبخب وجميٍز

  القبول والسفض 

إن السفع قد ًهون أخد آلالُاث التي ت ردم البىراء الخراص بالعالقراث الاجخماعُرت   

خاصت إذ لم ًب   علرى أطراض طرلُم، جخهرون مرً َىرا لردس الؼفرل عردد مرً طرماث 

الصخصرُت قيرر اإلاسقرروب ف  را مالعررداء للمجخمرع، وعقرور الوالرردًً، والخمسلرص خرروى 

ررا مرل َررٍ اإلاشررنالث قرد حظربب فرري ا لرراث والاهدرساف والدظررسب مرً الخعلرُم وقيَر

 جدؼُم عملُت السعاًت الاجخماعُت لروي الاخخُاجاث الخاصت .

 الخصاهل والخشديد 

إن الدظرراَل والدشررردًد مرررً برررين آلالُررراث الترري قرررد حظررراَم أو جدؼرررم دمرررج وزعاًرررت 

طرليي فالدظراَل أخُاهرا مرا  الؼفل ففي كقها ألاوى قد جدمرل معىُرين اًجرابي وجخرس 

ًهرون جلُررت ال حظررير ألافعراى بشررهل طررلُم وقرد ًهررون الدشرردد اإلابرال  فُررب أًظررا مررً 

طلبُاث اإلاعاملت الوالدًرت التري جدروى دون الردمج الاجخمراعي لفئرت ذوي الاخخُاجراث 

 الخاصت .
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